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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:           VII. 

   

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.  222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů   

 

 

Návrh zákona byl do eKLEP vložen dne 1. listopadu 2019.   

 

Termín pro zpracování stanovisek k návrhu zákona byl stanoven na 15. listopadu 2019.  

  

 

Návrh zákona byl k posouzení předložen Ministerstvu financí, Ministerstvu kultury, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu 

spravedlnosti, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu zdravotnictví, Úřadu pro 

ochranu osobních údajů, Kanceláři veřejného ochránce práv, Úřadu vlády ČR – Odboru kompatibility, Úřadu vlády ČR – Kabinetu vedoucího Úřadu 

vlády, Úřadu vlády ČR – zmocněnkyni vlády pro lidská práva, Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační 

bezpečnost, Kanceláři prezidenta republiky, Svazu měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky a krajům.  

  

K návrhu zákona uplatnily zásadní připomínky Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo 

spravedlnosti, Kraj Vysočina, Plzeňský kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Úřad pro ochranu osobních údajů. Bezpečnostní 

informační služba uplatnila připomínky, přestože jí návrh nebyl předložen k posouzení.  

  

K návrhu zákona uplatnily doporučující připomínky Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí, Bezpečnostní informační služba, Úřad vlády ČR – Odbor 

kompatibility, Národní bezpečnostní úřad a Jihomoravský kraj. 

 

Ostatní připomínková místa neuplatnila žádné připomínky.  

 

 Veškeré uplatněné připomínky byly řádně vypořádány způsobem uvedeným v připojené tabulce.  

 

Návrh zákona je do dalšího legislativního řízení předkládán bez rozporu. 
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Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K bodu č. 12 novely (§ 52h): 

Podle zvláštní části důvodové zprávy k § 52h je záměrem 

předkladatele stanovit překážku v práci na straně zaměstnance 

z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu podle § 203  

odst. 2 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), pro lektory 

provádějící program zájmové přípravy občanů k obraně státu, 

kterým má příslušet pracovní volno podle zákoníku práce (odkaz na 

poznámku pod čarou ve znění „§ 203 odst. 2 písm. f) zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“). 

Vzhledem k tomu, že navržené ustanovení § 52h návrhu zákona 

stanoví, že lektorovi přísluší pracovní volno v rozsahu stanoveném 

zákoníkem práce, upozorňujeme předkladatele na skutečnost, že pod 

tento pojem se již nedá podřadit omezení poskytnutí tohoto volna, a 

to nebrání-li tomu vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. 

Doporučujeme navržené ustanovení § 52h upravit tak, že se slova  

„v rozsahu stanoveném zákoníkem práce“ spolu s odkazem na 

poznámku pod čarou č. 27 a znění poznámky pod čarou nahradí 

slovy „podle § 203 odst. 2 písm. f) zákoníku práce“.  

Zásadní připomínka                                                                         

 

Akceptováno.  

Navrhované znění § 52h bylo upraveno dle 

připomínky.   

 

     „§ 52h 

  Úkony v obecném zájmu 

 

Lektorovi provádějícímu program zájmové přípravy 

občanů k obraně státu přísluší pracovní nebo služební 

volno podle jiných právních předpisů27. 

 
27 § 203 odst. 2 písm. f) zákoníku práce, ve znění  

pozdějších předpisů. 

     § 104 odst. 1 zákona o státní službě, ve znění 

pozdějších předpisů.  

§ 39 odst. 1 zákona o vojácích z povolání.  

§ 68 odst. 1 zákona o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů.“ 

Úřad vlády  - 

Odbor 

kompatibility 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 

Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 

usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 

pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném 

znění. 

Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva je doplněna o rozbor všech tří 

namítaných oblastí (v textu se hovoří o 4 oblastech, 

jedna z nich je však řešena v následující připomínce), a 

to takto: 
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Návrh se dotýká práva Evropské unie ve třech oblastech. První z 

nich je svoboda usazování - zakládání branných subjektů (čl. 49 a 

násl. Smlouvy o fungování Evropské unie), druhou je oblast volného 

pohybu pracovníků – výkon závislé činnosti pro branný subjekt (čl. 

45 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie) a třetí je vlastní 

výkon dobrovolné přípravy k obraně státu (přestože se dosavadní 

koncepce zákona v tomto posledním aspektu nemění, dochází k 

významné změně systému přípravy). 

Právo EU v obecné rovině zakazuje diskriminaci na základě státního 

občanství. Výjimkou jsou činnosti, které jsou v příslušném členském 

státě spjaty, i když jen příležitostně, s výkonem veřejné moci (čl. 51 

Smlouvy o fungování Evropské unie). Dle restriktivně vykládané 

judikatury SDEU však musí jít o případy, kdy je požadavek státního 

občanství nutným předpokladem pro ochranu veřejného zájmu 

České republiky, jenž je přímo spojen s danou činností, a je-li tato 

ochrana veřejného zájmu hlavní náplní práce osoby. 

Z výše uvedených důvodů považujeme za nezbytné přinejmenším 

odůvodnit rozdílné zacházení na základě občanství a doplnit v tomto 

smyslu důvodovou zprávu. 

Doporučující připomínka                                                                 

 

Předmětu navrhované právní úpravy se potenciálně 

mohou týkat čtyři dílčí oblasti upravené právem 

Evropské unie, přičemž tyto jejich dopad na 

posuzovanou právní úpravu byl vyhodnocen 

následujícím způsobem: 

 

1. První oblastí je svoboda usazování (čl. 49 a násl. 

Smlouvy o fungování Evropské unie, dále „SFEU“), a 

to ve vztahu k otázce zakládání branných subjektů. 

Návrh v této souvislosti nestanovuje pravidla jejich 

zakládání, ale odkazem na stávající § 52 odst. 5 zákona 

množinu branných subjektů pouze vymezuje na již 

existující subjekty (především spolky, církve, 

náboženské společnosti a další právnické osoby podle 

svého účelu a poslání) založené podle jiného zákona. 

Regulací jsou stanoveny pouze omezující podmínky 

pro možnost klasifikace takové právnické osoby dle § 

52 odst. 5 jako branného subjektu, a těmi jsou založení 

za jiným účelem než dosažení zisku a předmět činnosti 

v oblasti branných činností definovaných v nově 

navrhovaném § 2 odst. 9 zákona. Tímto způsobem tedy 

nedochází k přijímání jakýchkoli omezujících 

podmínek, které by bránily zakládání subjektů podle 

zásady svobody usazování. Je tomu tak mimo jiné 

proto, že navrhované znění zákona nevymezuje zcela 

novou množinu branných subjektů, které by měly být 

zvlášť zakládány. Ty budou nadále zakládány podle 

zvláštních zákonů (především občanského zákoníku) a 

omezení pro jejich založení není tímto návrhem zákona 

stanoveno. Zvláštní podmínky stanovuje návrh zákona 

toliko pro akreditaci právnické osoby jako branného 

subjektu podle zákona. Kritéria pro udělení akreditace 

však nejsou diskriminační ve vztahu k místu usazení 
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dané právnické osoby, a nezakládají tak rozpor se 

svobodou usazování. 

 

2. Druhou oblastí je zásada volného pohybu 

pracovníků (čl. 45 a násl. SFEU), a to ve vztahu 

k možnosti výkonu závislé činnosti ve prospěch 

branného subjektu. Návrh zákona nestanovuje 

omezující podmínky pro osoby, které by se mohli ve 

prospěch branného subjektu do výkonu branných 

činností zapojit - lektory či garanty akreditovaného 

programu (srov. např. § 52d odst. 3, 4, § 52g odst. 2 

písm. e). Návrh zákona okruh těchto osob nijak 

neomezuje, lektorem nebo garantem akreditovaného 

programu se v souladu s ústavním principem legální 

licence (praeter legem) tedy může stát jakákoli osoba, 

která splňuje návrhem stanovené požadavky na 

odborné schopnosti, důvěryhodnost a bezúhonnost 

(absenci existence odsuzujícího rozsudku za 

vyjmenované trestné činy), a to bez ohledu na jejich 

občanství či místo trvalého pobytu. V tomto ohledu 

tedy není dotčena ani jinak narušena zásada volného 

pohybu pracovníků. 

 

3. Třetí oblastí je možnost diskriminace z důvodu 

státního občanství při provádění resp. absolvování 

zájmové přípravy občanů k obraně státu. V § 2 odst. 12 

návrhu zákona je stanoveno, že zájmovou přípravou 

občanů k obraně státu se rozumí příprava občanů 

k obraně státu brannými subjekty v rámci 

akreditovaných programů. Návrh zákona tedy míří na 

občany České republiky, kterým bude umožněno 

v rámci zájmové přípravy občanů k obraně státu získat 

dodatečné znalosti, schopnosti a dovednosti využitelné 
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v krizových situacích, zejména při vyhlášení stavu 

ohrožení státu nebo válečného stavu. Informace o 

těchto skutečnostech u osob, které mají brannou 

povinnost, budou využity při odvodním řízení. 

S ohledem na to, že podle příslušných předpisů (srov. § 

1 odst. 1 zák. č. 585/2004 Sb., branný zákon) je branná 

povinnost stanovena pouze občanům České republiky, 

reflektuje tuto skutečnost i samotný systém zájmové 

přípravy občanů k obraně státu, když vymezuje, že i 

samotnou přípravu může absolvovat pouze občan 

České republiky. V tomto případě jsou tak podle 

názoru předkladatele založeny legitimní důvody 

k omezení účasti občanů jiných států na zájmové 

přípravě k obraně státu především ve smyslu čl. 52 

SFEU. 

 

Při možném omezení některé základní svobody musí 

být dodržena zásada proporcionality, opatření tedy 

musí být způsobilé zaručit uskutečnění cíle, který 

sleduje, a nesmí překračovat meze toho, co je 

k dosažení tohoto cíle nezbytné (srov. např. rozsudek 

SDEU ze dne 30. 11. 1995 ve věci Gebhard, C-55/94, 

nebo rozsudek ze dne 26. 11. 2002 ve věci Ministre de 

l’intérieur proti A. O. O., C-100/01). Předkladatel 

k tomu uvádí, že jde o opatření zajišťující bezpečnost 

České republiky, u kterého je i s ohledem na citovaný § 

1 odst. 1 branného zákona žádoucí, aby bylo omezeno 

pouze na občany České republiky. Jedná se o opatření 

odůvodněné zájmem státu na zajištění vlastní 

bezpečnosti pouze se zapojením jeho občanů. 

V případě, že by do přípravy byli zapojeni i občané 

jiných států, docházelo by k neefektivnímu 

vynakládání veřejných prostředků na zapojení osob, 
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které by následně nemohly převzít výkon branné 

povinnosti (k tomu srov. citovaný § 1 odst. 1 branného 

zákona – tyto osoby by nebyly pro potřeby zajišťování 

obrany České republiky nijak využitelné, a jejich 

zapojení do zájmové přípravy by tak nemělo z pohledu 

smyslu zákona žádnou přidanou hodnotu).  

 

Navrhované opatření, tedy vyloučení účasti občanů 

jiných států na programech zájmové přípravy občanů 

k obraně státu, je přitom způsobilé stanoveného cíle 

dosáhnout, a s ohledem na své zaměření je provedeno 

pouze v nezbytném rozsahu (např. a priori nevylučuje 

zapojení občanů České republiky z pohledu jejich 

pohlaví, rasy, náboženského vyznání apod.). 

 

Cíl zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku přitom 

může být podle SDEU legitimním cílem pro omezení 

jedné ze základních svobod Evropské unie (srov. např. 

rozsudek ze dne 6. 2. 2014 ve věci Instituto Portuário e 

dos Transportes Maritimos, C-509/12).  

 

Předkladatel zároveň upozorňuje na to, že umožnění 

účasti občanů jiných států Evropské unie na zájmové 

přípravě občanů k obraně České republiky  může být ze 

strany těchto států vnímána citlivě, podobně jako 

zapojení jejich občanů do ozbrojených složek jiných 

států. Nic by na tom nemusela měnit skutečnost, že 

příprava občanů k obraně státu je v České republice 

zákonem č. 222/1999 Sb., koncipována jako 

dobrovolná. 
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 K § 52i 

Navrhované ustanovení § 52i stanoví, že ministerstvo poskytuje 

branným subjektům finanční podporu ve formě dotací a také 

nefinanční hmotnou podporu. Toto ustanovení se proto se dotýká 

oblasti práva veřejných podpor.  Na úrovni EU je oblast veřejných 

podpor regulována zejména čl. 107 až 109 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, obecným nařízením o blokových výjimkách 

(nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým 

se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie 

podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v platném znění), příp. 

nařízeními v oblasti podpory de minimis a akty týkajícími se služeb 

v obecném hospodářském zájmu. Je nezbytné, aby předkladatel 

doplnil do důvodové zprávy zhodnocení návrhu z hlediska práva 

veřejných podpor. 

Doporučující připomínka                                                                  

Akceptováno. 

Důvodová zpráva je doplněna ve smyslu připomínky 

takto: 

 

„Z pohledu práva EU se předkladatel zamýšlel také nad 

tím, zda se předmět návrhu zákona netýká rovněž 

oblasti úpravy veřejných podpor. Zejména bylo 

zvažováno, zda se předmětu úpravy nevztahuje k  čl. 

107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

obecným nařízením o blokových výjimkách (nařízení 

Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, 

kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné 

s vnitřním trhem, v platném znění), popřípadě k  

nařízením v oblasti podpory de minimis a aktům 

týkajícím se služeb v obecném hospodářském zájmu. 

 

S ohledem na cíl úpravy a skutečnost, že bude podpora 

poskytována branným subjektům pouze za účelem 

zajišťování činností vedoucích k přípravě občanů 

k obraně státu ve vymezeném segmentu branných 

činností, a to pouze pro členy těchto branných 

subjektů, tj. na nekomerčním základě, lze konstatovat, 

že se v případě těchto podpor nebude jednat o veřejnou 

podporu ve smyslu čl. 107 až 109 SFEU.  

 

Takto poskytovaná podpora nebude naplňovat definiční 

znaky veřejné podpory.  

 

Jestliže bude brannému subjektu poskytována podpora 

pouze pro přípravu občanů k obraně státu, kterou bude 

poskytovat pouze svým členům na nekomerčním 

základě, což bude posuzováno již při akreditaci 
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branného subjektu i každého jím navrhovaného 

programu, která je nezbytnou podmínkou pro možnost 

získání podpory, a využívání podpory striktně k těmto 

účelům bude náležitě kontrolováno, nepůjde v takovém 

případě o hospodářskou činnost branného subjektu a 

tudíž na něj nebude pohlíženo jako na podnik ve 

smyslu čl. 107 SFEU, kterému by nemohla být 

poskytnuta podpora. Zajištění přípravy k obraně státu 

prostřednictvím jeho financování bude obecným 

opatřením veřejné politiky, nikoli hospodářskou 

činností, k níž se zákaz veřejné podpory vztahuje.  

 

Nekomerční a současně vzdělávací podstata 

podporovaných činností také vylučuje, aby byl naplněn 

požadavek narušení obchodu mezi členskými státy. Je 

zcela logické, že podporované služby vedoucí k 

přípravě občanů k obraně státu budou mít čistě místní 

dopad, budou poskytovány jen na omezeném území 

České republiky a nelze předpokládat, že by podpora 

nekomerční činnosti mohla mít víc než nepatrný vliv 

na podmínky pro přeshraniční investice či usazování.  

 

Bezpečnostní 

informační 

služba 

 

K novelizačnímu bodu č. 1 - § 2 

V nově navrženém odstavci 9 se používá pojem „ministerstvo“, 

avšak legislativní zkratka pro Ministerstvo obrany – „(dále jen 

„ministerstvo“)“ je v současném znění výše uvedeného zákona 

zavedena až v § 6 odst. 1.  

Doporučující připomínka    

Akceptováno.  

Text upraven dle připomínky.   

 

 K novelizačnímu bodu č. 4 - § 6a, důvodová zpráva str. 15 

V druhém odstavci je chyba v čísle zákona (§ 72a zákona č. 22/1999 

Sb.). 

Doporučující připomínka    

 

Akceptováno.  

Text upraven dle připomínky.   
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 K novelizačnímu bodu č. 4 - § 6a. 

Navrhujeme stanovit výčet státních orgánů, které budou mít do 

rejstříku branných subjektů zřízen plnohodnotný přístup (nejen k 

seznamu akreditovaných branných subjektů a jejich akreditovaných 

programů, ale i k informacím o jejich členech), a to s ohledem na 

ustanovení § 52 návrhu výše uvedeného zákona, které stanoví, že 

branné subjekty mají svou činnost vykonávat v době míru. Je tudíž 

třeba, aby tyto informace měly k dispozici bezpečnostní složky 

státu, do jejichž gesce spadá zajištění bezpečnosti, ochrana 

demokratických základů, svrchovanosti a územní celistvosti České 

republiky. Přístup pro zpravodajské služby České republiky, 

v jejichž zákonné působnosti shora uvedené úkoly jsou, lze zajistit 

rovněž novelizací zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 

službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a to 

doplněním rejstříku branných subjektů do výčtu informačních 

systémů veřejné správy uvedeného v § 11 odst. 3 zák. č. 153/1994 

Sb. 

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno.  

Text upraven dle připomínky způsobem navrženým 

připomínkovým místem, tj. tak, že součástí návrhu 

zákona bude i novela zákona o zpravodajských 

službách a v ní upraven § 11 odst. 3. 

 

 K novelizačnímu bodu č. 4 - § 6a odst. 2 

Navrhujeme mezi zapisované údaje o branném subjektu doplnit 

rovněž údaje o lektorech či garantech akreditovaných programů 

zájmové přípravy. 

Doporučující připomínka                                                                 

 

Neakceptováno. 

Ministerstvo obrany počítá pouze s vedením údajů o 

členech branného subjektu, kteří se zúčastnili programu 

zájmové přípravy občanů k obraně státu s tím, že tyto 

údaje bude následně využívat při odvodním řízení. 

Zapisování údajů o lektorech a garantech 

akreditovaných programů zájmové přípravy nemá pro 

budovaný systém žádnou přidanou hodnotu. V případě 

členů branného subjektu jde o evidenci osob, na které 

se vztahuje branná povinnost podle branného zákona a 

které se dobrovolně, systematicky, dlouhodobě a 

pravidelně připravují k zajišťování obrany státu. Údaje 

o těchto osobách lze využít při odvodním řízení po 

vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. 
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V tomto případě budou subjekty údajů v rejstříku 

branných subjektů ztotožňovány s údaji vedenými v 

registru výkonu branných povinností s využitím 

referenčních údajů ze základního registru obyvatel. 

Naproti tomu lektoři nebo garanti akreditovaných 

programů nemusí být členy branného subjektu a pro 

branný subjekt může být vzhledem k GDPR velmi 

obtížné lektora nebo garanta zajistit. Předmětné osoby 

se nemusí pravidelně připravovat k zajišťování obrany 

státu jako celku, mohou se věnovat pouze jedné, někdy 

pouze marginální, oblasti. V případě lektorské činnosti 

může jít o vysoce odbornou, ale jen krátkodobou 

činnost ve prospěch branného subjektu. Navíc, nemusí 

se na ně již vztahovat branná povinnost. Z uvedeného 

vyplývá, že vedení evidence o lektorech a garantech 

akreditovaných programů zájmové přípravy by pro 

potřeby odvodního řízení po vyhlášení stavu ohrožení 

státu nebo válečného stavu nemělo významnější 

přínos.   

 

 K novelizačnímu bodu č. 4 - § 6a odst. 3 

Navrhujeme v poslední větě tohoto ustanovení za středníkem 

písmeno f) nahradit písmenem g). 

Doporučující připomínka    

 

Vysvětleno.  

Navrhovaná úprava nebyla provedena, neboť 

předmětná věta byla z ustanovení § 6a odst. 3 po 

úpravě vypuštěna. 

 

 K novelizačnímu bodu č. 4 - § 6a odst. 5 

Pokud se věta důvodové zprávy „Stejně tak budou z rejstříku 

branných subjektů bez zbytečného odkladu vymazány údaje 

subjektu údajů, který o to požádá Ministerstvo obrany.“ má 

vztahovat k odstavci 5, pak by se v ní mělo jednat o žádost člena 

branného subjektu a nikoli subjektu samotného. Ustanovení 

odstavce 5 uvádí výmaz údajů člena ministerstvem bez dalších 

podmínek jen na základě jeho žádosti – z navrženého znění tedy 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení, jehož úprava je požadována, bude 

z návrhu vypuštěno pro nadbytečnost na základě 

připomínky Ministerstva vnitra. Výmaz osobních údajů 

z rejstříku upravují jiné právní předpisy (evropské 

nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou 

GDPR, resp. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů). 
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vyplývá, že by údaje byly vedeny jen na základě dobrovolnosti a 

rejstřík by pak nebyl úplný. 

Doporučující připomínka    

 

 K novelizačnímu bodu č. 4 - § 6a odst. 8 

V důvodové zprávě je chybně uvedeno odůvodnění odstavce 9, který 

však návrh novely výše uvedeného zákona neobsahuje, jedná se o 

odůvodnění odstavce 8. Dále navrhujeme doplnit do zveřejněných 

údajů i údaje o případně poskytnuté finanční podpoře branného 

subjektu. 

Doporučující připomínka    

 

Akceptováno jinak.  

Na základě vypořádání připomínek dalších 

připomínkových míst byl návrh přepracován tak, že 

rejstřík je zčásti veřejný a zčásti neveřejný. Údaje o 

poskytnuté podpoře budou ve veřejné části rejstříku. 

Odstavec 8 proto je jako nadbytečný vypuštěn. 

Důvodová zpráva k celému § 6a byla odpovídajícím 

způsobem upravena. 

 

 K novelizačnímu bodu č. 12 - § 52a odst. 2 

Ministerstvo akredituje branný subjekt nebo jeho program, 

z označení vypsaných žádostí však není zřejmé, které žádosti patří                      

ke konkrétní možnosti akreditace (například žádost o prodloužení 

akreditace se bude vztahovat pouze k akreditaci programu zájmové 

přípravy občanů (§ 52g odst. 5), neboť u akreditace branného 

subjektu se doba automaticky prodlužuje (§ 52f odst. 3), po skončení 

doby akreditace se poté žádá nově opětovně              o akreditaci, 

neboť již nejde o prodloužení - tato připomínka odpovídá i 

důvodové zprávě k ustanovení § 52g. 

Doporučující připomínka    

 

Akceptováno.  

Normativní text § 52a odst. 2 byl upřesněn, a to takto: 

 

„(2) Řízení o akreditaci branného subjektu nebo 

jeho programu zájmové přípravy občanů k obraně státu 

se zahajuje na žádost branného subjektu, není-li dále 

stanoveno jinak. Žádost o akreditaci, žádost 

o prodloužení akreditace a žádost o zrušení akreditace 

podává branný subjekt na tiskopisech, jejichž vzor 

stanoví ministerstvo vyhláškou; tiskopisy žádostí podle 

tohoto odstavce v elektronické podobě zpřístupní 

ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.“. 

 

 

 K novelizačnímu bodu č. 12 - § 52b 

Z předkládaného návrhu není zřejmé, kdo se může stát členem 

akreditační komise, jaké jsou na tyto osoby kladeny podmínky, a 

nijak blíže není upraveno ani členství v komisi (počet členů, délka 

funkčního období, inkompatibilita funkcí, odborná kvalifikace) či 

Statut samotný. 

Neakceptováno. 

Ministerstvo obrany nepovažuje za zásadně potřebné, 

aby osobnostní a odborné předpoklady členů komise 

ani podrobnosti týkající se členství v komisi byly 

upraveny zákonem. Za dostatečné považujeme, když 

tyto záležitosti budou upraveny Statutem, Jednacím 
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Doporučující připomínka    

 

řádem komise nebo vnitřním předpisem ministra 

obrany. Za kvalitu členů komise, resp. jejich výběru, 

přitom odpovídá sám ministr obrany, který členy 

komise jmenuje a odvolává.   

 

 K novelizačnímu bodu č. 12 - § 52c odst. 1 a odst. 2 

Navrhujeme doplnit do ustanovení odstavců 1 a 2 vzhledem 

k charakteru branného subjektu i trestné činy proti lidskosti a 

přestupky obdobného charakteru; a současně, pokud se v  ustanovení 

písm. a) slova „proti majetku“ nevztahují i k „úmyslnému trestnému 

činu“, navrhujeme ustanovení písmene a) rozdělit do dvou 

samostatných písmen. 

Doporučující připomínka    

 

Akceptováno jinak.  

Text byl upraven tak, že za bezúhonný nebude 

považován branný subjekt, spáchá-li jakýkoli úmyslný 

trestný čin, trestné činy proti lidskosti přitom nemohou 

být páchány z nedbalosti; do výčtu přestupků byly 

doplněny na základě upřesněného požadavku 

připomínkového místa též přestupky podle § 7 odst. 3 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.    

Ustanovení § 52c bylo celkově upraveno zejména na 

základě připomínky Ministerstva spravedlnosti takto: 

 

 „§ 52c 

Bezúhonnost 

 

(1) Za bezúhonný se pro účely akreditace branného 

subjektu nepovažuje branný subjekt, který byl 

pravomocně odsouzen pro  

a) úmyslný trestný čin, nebo  

b) nedbalostní trestný čin proti majetku, proti pořádku 

ve věcech veřejných, proti obraně státu nebo proti 

České republice, cizímu státu a mezinárodní 

organizaci.  

 

(2) Za bezúhonný se pro účely akreditace branného 

subjektu nepovažuje též branný subjekt, 

a) jehož trestní stíhání pro trestný čin uvedený v 

odstavci 1 bylo na základě pravomocného rozhodnutí o 

schválení narovnání nebo odstoupení od trestního 
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stíhání zastaveno a od tohoto rozhodnutí ještě 

neuplynul jeden rok, nebo 

b) v jehož trestním stíhání pro trestný čin uvedený v 

odstavci 1 bylo rozhodnuto o podmíněném zastavení 

trestního stíhání nebo podmíněném odložení podání 

návrhu na potrestání, nebylo-li rozhodnuto o tom, že se 

v průběhu zkušební doby osvědčil nebo má-li se za to, 

že se osvědčil. 

 

(3) Za bezúhonný se pro účely akreditace branného 

subjektu nepovažuje též branný subjekt, o kterém bylo 

pravomocně rozhodnuto, že se dopustil přestupku  

a) proti majetku,  

b) proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více 

úsecích státní správy, 

c) v oblasti obrany České republiky, 

d) proti občanskému soužití podle § 7 odst. 3 zákona 

upravujícího některé přestupky25 , nebo  

e) na úseku nakládání se zbraněmi, střelivem, municí, 

výbušninami nebo bezpečnostním materiálem. 

               

(4) Podmínku bezúhonnosti pro účely akreditace 

branného subjektu nesplňuje rovněž branný subjekt, 

jehož statutární orgán, člen statutárního orgánu, lektor 

nebo garant jeho programu zájmové přípravy občanů k 

obraně státu  

a) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin 

uvedený v odstavci 1,  

b) o jeho trestním stíhání bylo rozhodnuto podle 

odstavce 2 obdobně, nebo  

c) byl pravomocně uznán vinným ze spáchání 

přestupku uvedeného v odstavci 3.     
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  (5) Branný subjekt se považuje za bezúhonný 

rovněž  

a)  hledí-li se na něj, jeho statutární orgán, člena jeho 

statutárního orgánu, lektora nebo garanta jeho 

programu zájmové přípravy občanů k obraně státu jako 

by nebyl za trestný čin uvedený v odstavci 1 odsouzen, 

nebo 

b) uplynuly-li 3 roky od nabytí právní moci rozhodnutí, 

kterým byl branný subjekt, jeho statutární orgán, člen 

jeho statutárního orgánu, lektor nebo garant jeho 

programu zájmové přípravy občanů k obraně státu 

uznán vinným ze spáchání přestupku uvedeného 

v odstavci 3. 

 

(6) Ministerstvo si za účelem prokázání bezúhonnosti 

podle odstavců 1 až 5 vyžádá výpis z evidence 

Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků vedené 

Rejstříkem trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku 

trestů, výpis z Rejstříku trestů, žádost o vydání opisu z 

evidence přestupků a opis z evidence přestupků se 

předávají v elektronické podobě způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Splnění podmínky 

bezúhonnosti ve vztahu k ukončení trestního stíhání 

podle odstavce 2 a přestupkům uvedeným v odstavci 3 

dokládá branný subjekt, jeho statutární orgán, člen jeho 

statutárního orgánu, lektor nebo garant jeho programu 

zájmové přípravy občanů k obraně státu též čestným 

prohlášením."  

 

 K novelizačnímu bodu č. 12 - § 52c odst. 3 

Doporučujeme vyjasnit, proč není podmínka bezúhonnosti 

stanovena také pro lektory nebo garanty programu zájmové přípravy 

občanů k obraně státu tak, jako je tomu v případě posuzování 

Akceptováno jinak. 

Bezúhonnost lektorů a garantů programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu je nově vyžadována, 

ustanovení § 52c bylo v tomto duchu upraveno (viz 
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důvěryhodnosti. 

Doporučující připomínka    

 

výše). 

 

 

 K novelizačnímu bodu č. 12 - § 52d odst. 3 

§ 52d obecně definuje pojem „důvěryhodný“ ve vztahu k brannému 

subjektu, v důvodové zprávě k odst. 3 se u osob, které mají být 

důvěryhodné (členové statutárního orgánu, lektoři nebo garanti 

programů) odkazuje na případ podle odst. 1, ale též na případ, že 

„tyto osoby podporují, propagují nebo sympatizují s hnutím, které 

prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka, nebo 

hlásají národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči 

jiné skupině osob“, který podle našeho názoru z textu návrhu 

ustanovení odstavce 3 nevyplývá; je třeba, aby byla naplněna 

deklarace v důvodové zprávě, že „podpora provádění zájmové 

přípravy občanů k obraně státu s využitím potenciálu branných 

subjektů naplňuje preventivní bezpečnostní aspekt také tím, že 

podporované branné subjekty musí garantovat, že tyto subjekty, 

jejich členové ani lektoři a garanti programů zájmové přípravy 

občanů k obraně státu neinklinují ke spolupráci se závadnými nebo 

přímo rizikovými subjekty (samozvané domobrany, extremistické a 

nacionalistické skupiny či jednotlivci)“ - tedy je třeba, aby podpora 

branných činností nemohla být zneužita rizikovými subjekty. 

Doporučující připomínka    

 

Vysvětleno.  

Důvodová zpráva k § 52d byla upravena tak, aby bylo 

zjevné, že pro účely návrhu zákona je pojem 

„důvěryhodný“ obsahově širším požadavkem, než 

klíčové kritérium  „neinklinace k závadnému nebo 

rizikovému chování“, tedy především 

k nepodporování, nepropagování nebo 

nesympatizování s hnutím, které prokazatelně směřuje 

k potlačování práv a svobod člověka, nebo hlásání 

národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo 

zášť vůči jiné skupině osob“.  

 

V tomto smyslu se lze odkázat na stanovení požadavku 

důvěryhodnosti osoby např. v trestním řádu, zákoně 

o bankách, zákoně o pojišťovnictví, zákoně 

o investičních společnostech a investičních fondech 

nebo v zákoně o směnárenské činnosti, podle kterých je 

důvěryhodnost osoby posuzována podle její 

bezúhonnosti a také podle její profesní, podnikatelské 

a společenské (sociální) integritě, což by mělo být 

zárukou vyloučení spolupráce se závadnými nebo 

rizikovými subjekty.              

 K novelizačnímu bodu č. 12 - § 52g odst. 2 písm. f) 

Doporučujeme slovo „spolek“ nahradit slovem „subjekt“. 

Doporučující připomínka    

 

 

Akceptováno.  

Text upraven dle připomínky.   

 

 K novelizačnímu bodu č. 12 - § 52e odst. 2 písm. a) a c) 

V ustanovení písmene a) doporučujeme slovo „prováděnými“ 

nahradit slovem „prováděných“; v ustanovení písmene c) 

Akceptováno. 

Slovo „prováděnými“ bylo nahrazeno slovem 

„prováděných“, slova „fyzických osob“ byla nahrazena 
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navrhujeme v souvislosti s § 2 odst. 9 nahradit slova „fyzických 

osob“ slovem „občanů“. 

Doporučující připomínka    

 

slovem „občanů“. 

 

 

 K novelizačnímu bodu č. 12 - § 52g odst. 2 písm. g) 

Slovní spojení, že program nebude „prováděn u osob“ je poněkud 

zavádějící a spíše ukazuje na subjekty, u nichž má branný subjekt 

právně zajištěné užívání zařízení (objektů, budov či pozemků) např. 

nájmem, než na osoby, které se mají programu účastnit; pak je 

vhodnější uvést, že „zajistí, že se programu nebudou účastnit osoby, 

které podporují…“atd.; dále není zřejmé, jak bude branný subjekt 

pro potřeby pravdivosti svého čestného prohlášení zjišťovat, zda 

konkrétní zájemce o účast na akreditovaném programu zájmové 

přípravy neinklinuje k uvedeným extrémním názorům a postojům, a 

jakým způsobem bude Ministerstvo obrany ověřovat, že takovým 

osobám není umožněna účast na programu zájmové přípravy. Není 

rovněž zřejmé, co bude následovat, když branný subjekt takovým 

osobám účast na programu umožní. Obecně v návrhu absentuje 

možnost kontroly státu nad tím, jaké osoby se programů zájmové 

přípravy účastní a případně také možnost určitým osobám, u nichž 

existuje riziko zneužití vědomostí a dovedností nabytých v rámci 

programu k narušení vnitřní bezpečnosti a pořádku, účast na 

programech zakázat. 

Doporučující připomínka    

 

Akceptováno.  

Text upraven dle připomínky.   

§ 52g odst. 2 písm. g) bude znít takto: 

„g) čestné prohlášení, že branný subjekt zajistí, že se 

programu zájmové přípravy občanů k obraně státu 

nebudou účastnit osoby, které podporují, propagují 

nebo sympatizují s hnutím, které prokazatelně směřuje 

k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásají 

národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo 

zášť vůči jiné skupině osob“. 

 

Stát v této situaci musí spoléhat na součinnost 

branného subjektu, který bude muset zajistit, že se 

problematické osoby nebudou zájmové přípravy 

účastnit. V případě, že stát zjistí, že jsou porušovány 

podmínky, za kterých byla udělena akreditace, bude 

moci akreditaci programu pozastavit nebo v krajním 

případě i odebrat. 

 K novelizačnímu bodu č. 12 - § 52g 

Upozorňujeme na chybné číslování odstavců (chybí odstavec 3), 

s čímž souvisí i chybné odkazy na odstavec 3 v navržených 

odstavcích 4 a 6. 

Doporučující připomínka    

 

Akceptováno.  

Text upraven dle připomínky. Odstavce jsou 

přečíslovány, odkazy upraveny. 
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 K novelizačnímu bodu č. 12 - § 52h 

Z navrženého textu tohoto ustanovení vyplývá, že lektorem nemůže 

být příslušník bezpečnostního sboru, státní zaměstnanec či voják 

ozbrojených sil. 

Doporučující připomínka    

 

Akceptováno.  

§ 52h byl upraven ve smyslu připomínky a nově bude 

znít tak, aby i vojákům, státním zaměstnancům a 

příslušníkům bezpečnostních sborů náleželo při 

činnosti lektora zájmové přípravy občanů k obraně 

státu služební volno z důvodu obecného zájmu, a to 

takto: 

 

§ 52h 

  Úkony v obecném zájmu 

 

Lektorovi provádějícímu program zájmové přípravy 

občanů k obraně státu přísluší pracovní nebo služební 

volno podle jiných právních předpisůx. 

 
x § 203 odst. 2 písm. f) zákoníku práce, služební volno 

podle § 104 odst. 1 zákona o státní službě, služební 

volno podle § 39 odst. 1 zákona o vojácích z povolání 

nebo služební volno podle § 68 odst. 1 zákona o 

služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 

 K novelizačnímu bodu č. 12 - § 52i odst. 3 

V důvodové zprávě k tomuto ustanovení je uveden chybně odkaz na 

§ 52a místo na § 52f. 

Doporučující připomínka    

 

Akceptováno.  

Text upraven dle připomínky.   

 

 Obecná připomínka 

S ohledem na aktuálně připravovaný návrh zákona o nakládání se 

zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo 

bezpečnost České republiky, který v ustanovení § 16 upravuje 

přestupky právnických osob (pokud akreditovaná osoba poruší 

některou z povinností daného zákona včetně zákazu činnosti pro 

činnost akreditované osoby či účasti na systému střelecké přípravy), 

není zřejmé, jaká bude případná provázanost těchto zákonů a proč 

Vysvětleno. 

Návrh zákona v daném případě zajišťuje úpravu, která 

bude „zvláštní úpravou“ vůči zákonu o nakládání se 

zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní 

pořádek nebo bezpečnost České republiky, neboť tam, 

kde bude akreditovaný subjekt zajišťovat střelecký 

výcvik, bude muset doložit, že splňuje veškeré 

požadavky podle citovaného zákona. Proto není nutné 
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návrh novely zákona č. 222/1999 Sb. tuto problematiku zcela 

opomíjí. 

Doporučující připomínka    

 

se tímto zabývat v normativním textu návrhu zákona.          

 

Doplněna však byla důvodová zpráva, a to takto:   

 

 „Stát obdobným způsobem postupuje také v mnoha 

jiných odvětvích (vzdělávání, sport, zdravotnictví, 

doprava apod.).  Institut akreditace branného subjektu 

je svou konstrukcí provázán na připravovaný zákon o 

nakládání se zbraněmi v některých případech 

ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České 

republiky, a to např. k navrhovanému § 8, podle 

kterého osoba zajišťující střelecký výcvik musí být 

akreditována MV.  Branný subjekt, zamýšlející 

provádět střelecký výcvik jako součást POKOS bude 

muset primárně splňovat podmínku akreditace u MV 

(to vyplývá z povahy věci samotné), což tedy pro účely 

návrhu zákona představuje jednu z podmínek 

akreditace příslušného programu; obecně tedy i 

v dalších případech musí platit, že pro akreditaci 

programu musí branný subjekt garantovat, že pro jeho 

realizaci splňuje a bude dodržovat veškeré povinnosti 

uložené příslušnými právními předpisy. 

  

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. I bodům 3 a 12 – k § 6 odst. 4 a § 52i odst. 2 a 3: 

S ohledem na principy právní jistoty, předvídatelnosti práva a 

zákonnosti navrhujeme vymezení náležitostí žádosti o poskytnutí 

nefinanční podpory, jakož i podmínek pro poskytování nefinanční 

podpory, zakotvit přímo v zákoně. 

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno částečně/připomínka změněna na 

doporučující. 

 

Náležitosti žádosti budou nově vymezeny v § 52i odst. 

5, jak byl na základě připomínkového řízení upraven. 

 

Na základě došlých připomínek byla také 

přehodnocena nezbytnost některých zmocnění k vydání 

prováděcích právních předpisů. Část v § 6 odst. 4 

původně zmiňovaných zmocnění byla z návrhu 
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vypuštěna, neboť buď již plynou z dalších ustanovení 

návrhu zákona, nebo budou upřesňovány 

prostřednictvím výzvy k podávání žádosti o podporu, 

která bude nezbytným předpokladem pro podávání 

žádosti jak pro dotace (ve smyslu zákona 218/2000 

Sb.), tak nově pro nefinanční podporu. Jelikož 

poskytování nefinanční podpory není na rozdíl od 

poskytování dotací upraveno obecnou právní úpravou a 

Ministerstvo obrany má zájem i v případě jejího 

poskytování postupovat co možná nejvíce známým 

formalizovaným postupem, neboť v tomto případě 

půjde také o poskytování benefitů (byť nefinančních), 

stanovuje se, že se na poskytování nefinanční podpory 

obdobně využijí obdobně ta ustanovení rozpočtových 

pravidel, která je možné na nefinanční podporu 

aplikovat.  

 

Stanovení podmínek poskytování podpory předkladatel 

zamýšlí řešit pouze na úrovni prováděcího předpisu, 

nikoli zákona, a to i z toho důvodu, že nelze vyloučit, 

že je u této zcela nové právní úpravy i z důvodu 

očekávané variabilnosti poskytovaných nefinančních 

podpor bude nutné případně měnit. Nově pak bylo 

zmocňovací ustanovení z původního § 6 odst. 4 

přesunuto také do § 52i, jelikož se bude týkat pouze 

poskytování podpory. 

 

Celý § 52i bude nově znít takto: 

 

„§ 52i 

Podpora zájmové přípravy občanů k obraně státu 

 

(1) Ministerstvo poskytuje ze státního rozpočtu 
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podporu branným subjektům provádějícím zájmovou 

přípravu občanů k obraně státu ve formě dotace28)  

a) na provedení programu zájmové přípravy občanů 

k obraně státu, 

b) na činnost branného subjektu, nebo  

c) na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného 

nebo nehmotného dlouhodobého majetku branného 

subjektu. 

 

(2) Ministerstvo poskytuje branným subjektům 

nefinanční podporu, zejména formou umožnění 

bezplatného využití movitého i nemovitého majetku 

České republiky, s kterým je příslušné hospodařit 

ministerstvo, nebo jeho využití za sníženou částku, 

poskytnutím daru podle právního předpisu upravujícího 

majetek České republiky a její vystupování v právních 

vztazích29) nebo poskytnutím odborné metodické 

pomoci, pokud to neohrozí plnění jeho úkolů.  

 

(3) Na podporu zájmové přípravy občanů 

k obraně státu podle odstavců 1 a 2 není právní nárok.  

 

(4) Podporu zájmové přípravy občanů k obraně 

státu podle odstavců 1 a 2 lze poskytovat pouze 

branným subjektům akreditovaným podle § 52f na 

základě ministerstvem vyhlášené výzvy k podání 

žádosti.  

 

(5) Žádost o poskytnutí nefinanční podpory 

podle odstavce 2 obsahuje vedle náležitostí 

stanovených správním řádem  

a) specifikaci nefinanční podpory, 

b) účel užití nefinanční podpory, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JZJ11)



 21   

c) lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, 

d) název pro žádající branný subjekt akreditovaného 

programu zájmové přípravy   občanů k obraně státu, 

v jehož prospěch má být nefinanční podpora 

poskytnuta, 

e) identifikaci výzvy, na jejímž základě je žádost 

podávána. 

 

(6) Na poskytování nefinanční podpory podle 

odstavce 2 se přiměřeně použijí ustanovení § 14i až 

14l, 14m odst. 1, 14p a 14q rozpočtových pravidel. 

 

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou  

a) účel podpory zájmové přípravy občanů k obraně 

státu,  

b) obecné zásady poskytování podpory pro jednotlivé 

formy podpory a 

c) způsob a kritéria hodnocení žádosti o přiznání 

podpory.“ 

 

 K čl. I bodu 4 – k § 6a: 

Žádáme vyjasnění způsobu zapisování údajů do rejstříku branných 

subjektů, tj. zda Ministerstvo obrany zapisuje údaje do rejstříku 

z moci úřední (jak lze vyvodit z odstavce 3) anebo zda Ministerstvo 

obrany zapisuje údaje do rejstříku na žádost akreditovaného 

branného subjektu (jak lze vyvodit z odstavce 7), případně též 

žádáme kvůli odstranění nejasností upravit ustanovení dle záměru 

předkladatele (zvláště pak sjednotit pojmosloví – 

oznámení/návrh/žádost). 

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno. 

Údaje budou do rejstříku zapisovány Ministerstvem 

obrany z moci úřední ve smyslu odstavce 3. Část 

zmocnění řešící vzor žádosti o zapisování do rejstříku 

je vypuštěna. Zbývající část zmocnění upravená 

původně v odstavci 7, je nově upravena a zahrnuta do 

odstavce 3 a bude znít takto:  

 

„Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor tiskopisu 

oznámení změn údajů o branném subjektu vedených v 

rejstříku branných subjektů.“ 

 K čl. I bodu 4 – k § 6a odst. 3: 

Jeden z výkladů odstavce 3 nasvědčuje tomu, že je subjekt rejstříku 

Akceptováno. 

Navrhované znění § 6a bylo upraveno. Nově by změny 
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povinen oznámit ministerstvu změnu údajů, které se jej týkají za 

situace, kdy je tato změna již zanesena v jiných informačních 

systémech veřejné správy, např. registru osob v případě změny 

názvu či sídla branného subjektu dle § 6a odst. 2 bod a. S takovým 

výkladem nesouhlasíme, jelikož by takový požadavek byl v rozporu 

s informační koncepcí České republiky, konkrétně principem „data 

only once“, kdy subjekt hlásí státu údaje pouze jednou, taktéž v 

rozporu s Národním architektonickým plánem České republiky a v 

neposlední řadě i s návrhem zákona o právu na digitální služby. 

Zásadní připomínka 

 

 

údajů měly být poskytovány pouze v případě 2 položek 

(viz níže), které nebudou uvedeny v žádném jiném 

informačním systému veřejné správy a nebude je tudíž 

možné odnikud získat. Princip „data only once“ bude 

tudíž dodržen. Navrhované znění bude nově znít takto:  

 
„§ 6a  

Rejstřík branných subjektů 

 

 

(1) Rejstřík branných subjektů je informačním 

systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů 

o branných subjektech a programech zájmové přípravy 

občanů k obraně státu akreditovaných podle § 52a. 

Správcem rejstříku branných subjektů je ministerstvo. 

Rejstřík branných subjektů je funkčně rozdělen na dvě 

části, a to rejstřík akreditací a podpory, který je 

veřejnou evidencí, a rejstřík kontroly a přípravy, který 

je evidencí neveřejnou.       

 

(2) Ministerstvo zapisuje do rejstříku branných 

subjektů  

a) v části rejstříku akreditací a podpory tyto údaje: 

1.   název, sídlo a identifikační číslo branného 

subjektu, 

2.     statutární orgán branného subjektu, 

3.     předmět hlavní činnosti branného subjektu, 

4.     předmět vedlejší hospodářské činnosti branného 

subjektu, je-li vykonávána, 

5.     předmět činnosti branného subjektu v oblasti 

branných činností, 

6.     členství branného subjektu v jiné organizaci, 

7.     datum vydání rozhodnutí o akreditaci branného 
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subjektu, datum nabytí právní moci rozhodnutí 

a dobu trvání akreditace, 

8.     seznam všech akreditovaných programů 

zájmové přípravy občanů k obraně státu 

branného subjektu, datum vydání rozhodnutí o 

akreditaci jednotlivých programů, datum nabytí 

právní moci rozhodnutí a dobu trvání 

jednotlivých akreditací, 

9.     datum nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí 

nebo zrušení akreditace branného subjektu a 

důvod vydání rozhodnutí, 

10.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o 

pozastavení, odnětí nebo zrušení akreditace 

programu zájmové přípravy občanů k obraně 

státu a důvod vydání rozhodnutí, 

11.  datum zrušení branného subjektu, 

12.  datum ukončení činnosti branného subjektu v 

oblasti branných činností, 

13.   informace o výši a datu poskytnutí finanční 

podpory zájmové přípravy občanů k obraně 

státu ministerstvem formou dotace, 

14.  informace o formě, způsobu a datu poskytnutí 

nefinanční podpory zájmové přípravy občanů k 

obraně státu ministerstvem, 

 

b) v části rejstříku kontroly a přípravy tyto údaje:  

1. informace o kontrolní činnosti ministerstva vůči 

brannému subjektu a jejích výsledcích, 

2. jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum 

narození a adresu místa trvalého pobytu22) člena 

branného subjektu, který má brannou povinnost 

podle branného zákona a absolvoval program 

zájmové přípravy občanů k obraně státu, název, 
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sídlo a identifikační číslo branného subjektu, 

který tento program provedl, údaje o místě a datu 

provedení, rozsahu a obsahu ukončeného 

programu zájmové přípravy občanů k obraně 

státu a údaje o odbornosti, dovednosti a znalosti 

získané v průběhu tohoto programu. 

 

(3) Ministerstvo zapíše branný subjekt do 

rejstříku branných subjektů po udělení akreditace bez 

zbytečného odkladu. Akreditovaný branný subjekt je 

povinen bez zbytečného odkladu oznámit ministerstvu 

změnu v údajích uvedených v odstavci 2 písm. a) bodě 

5 a 12. Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor tiskopisu 

oznámení změn údajů o branném subjektu vedených v 

rejstříku branných subjektů. 

 

(4) Údaje podle odstavce 2 písm. b) bodu 2 

poskytuje bez zbytečného odkladu branný subjekt 

ministerstvu po ukončení příslušného programu 

zájmové přípravy občanů k obraně státu. Údaje jsou 

v rejstříku branných subjektů vedeny nejdéle po dobu 3 

let od posledního dne kalendářního roku, ve kterém se 

člen branného subjektu  zúčastnil programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu; v případě, že člen 

branného subjektu dosáhl věku 60 let, zanikla mu 

branná povinnost z jiného důvodu nebo zemřel, 

ministerstvo vymaže údaje o něm vedené bez 

zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti 

dozví. 

 

(5) Pro potřeby odvodního řízení se po 

vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu 

z rejstříku branných subjektů využijí údaje vedené 
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podle odstavce 2 písm. b) bodu 2, a to formou jejich 

sdružení s údaji vedenými v registru výkonu branné 

povinnosti o zvláštních dovednostech subjektu údajů 

podle branného zákona23) na základě přiřazení subjektu 

údajů z rejstříku branných subjektů do registru výkonu 

branné povinnosti.  

 

(6) Údaje o branném subjektu s výjimkou údajů 

podle odstavce 2 písm. b) bodu 2 vymaže ministerstvo 

z rejstříku branných subjektů 

a) bez zbytečného odkladu po zrušení 

akreditace branného subjektu na jeho žádost,  

b) bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o 

zániku branného subjektu, 

c) po 3 letech od nabytí účinnosti rozhodnutí o 

odejmutí akreditace branného subjektu.   

 
 
22) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a 

rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon 

o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 

 
23) § 31a odst. 2 písm. p) zákona č. 585/2004 Sb., o 

branné povinnosti a jejím zajišťování (branný 

zákon), ve znění zákona č. 47/2016 Sb.“. 
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 K čl. I bodu 4 – k § 6a odst. 5: 

Není zřejmé, proč navrhovaný odstavec 5 upravuje výmaz osobních 

údajů z rejstříku, když tuto materii upravují jiné právní předpisy 

(evropské nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou 

GDPR, resp. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů). 

Požadujeme odstavec 5 vypustit pro nadbytečnost.  

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno.  

Text upraven dle připomínky, odstavec 5 je vypuštěn.   

 

 K čl. I bodu 4 – k § 6a odst. 6: 

Ztotožnění subjektu probíhá mezi informačním systémem veřejné 

správy a základními registry a spočívá v získání agendového 

identifikátoru fyzické osoby (AIFO) a v jeho vložení k agendovým 

údajům daného informačního systému o konkrétní osobě. Ztotožnění 

subjektu ve smyslu fyzické osoby mezi rejstříkem branných subjektů 

a registrem výkonu branné povinnosti nedává smysl jinak, než 

prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů, 

jinak řečeno každá z agend musí i nadále mít pro každou fyzickou 

osobu samostatné AIFO, jejich překlad, pokud je třeba, se nemůže 

dít jinak než přes služby informačního systému základních registrů 

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno jinak. 

Bylo vyjasněno, že úmyslem předkladatele není řešit 

„ztotožňování subjektů údajů“ ve smyslu připomínky.  

 

V navrhované úpravě jde o sdružení (párování) údajů 

vedených v rejstříku branných subjektů s vojenskou 

evidencí (registrem výkonu branné povinnosti), které 

bude prováděno jako informační činnost (ve smyslu 

zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 

veřejné správy) jednoho správce v jím spravovaných 

informačních systémech. Bude se tedy jednat o vnitřní 

činnost Ministerstva obrany jako jednoho správce 

informačních systémů, které nejsou agendovými 

informačními systémy vůči jiným ISVS. Z tohoto 

důvodu byla rovněž v textu slova „ztotožnění subjektu 

údajů“ nahrazena slovy „přiřazení subjektu údajů“.  

 

Ministerstvo vnitra s vypořádáním vyslovilo 

souhlas. 

 

 K čl. I bodu 9 – k § 52 odst. 2: 

Nově je v rámci odstavce 2 doplňována výjimka, podle níž není pro 

konkrétně vyjmenované osoby za stavu ohrožení státu nebo 

válečného stavu povinná příprava k obraně státu. Konkrétně je pak 

Neakceptováno, upraveno jinak. 

Po dohodě s připomínkovým místem nebude příslušné 

ustanovení měněno a bude zachováno v dosavadním 

platném a účinném znění, tj. nebude obsahovat žádné 
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tato výjimka vztažena na vojáky v mimořádné službě, vojáky 

v záloze, příslušníky ozbrojených bezpečnostních sborů a osoby 

uvedené v § 25 odst. 1 branného zákona. Navrhujeme tuto výjimku 

pozměnit tak, aby zohlednila existenci Hasičského záchranného 

sboru České republiky, který je bezpečnostním sborem České 

republiky, nikoliv však sborem ozbrojeným, a proto se na jeho 

příslušníky daná výjimka nevztahuje. V případě, že by nedošlo 

k úpravě zakotvované výjimky tak, aby byla rozšířena i na 

příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky, pak 

hrozí, že by tato základní složka integrovaného záchranného 

systému nebyla v době povolání svých příslušníků k přípravě 

k obraně státu schopna plnit v plném rozsahu jí svěřené úkoly. 

Předkladatelem navrhovaná změna rovněž ne zcela odpovídá 

zdůvodnění obsaženému ve zvláštní části důvodové zprávě. 

Důvodová zpráva k návrhu daného ustanovení mimo jiné říká, že „s 

využitím § 25 branného zákona se dále nově stanovuje, že povinná 

příprava občanů k obraně státu se nevztahuje rovněž na příslušníky 

ozbrojených bezpečnostních sborů a osoby uvedené v odstavci 1 

tohoto zákona.“. Není pochyb, jaké konkrétní osoby jsou myšleny 

odkazem na § 25 odst. 1 zákona č. 585/2004 Sb., o branné 

povinnosti a jejím zajišťování, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „branný zákon“). Důvodová zpráva však zmiňuje § 25 branného 

zákona jako celek a nadto hovoří o příslušnících ozbrojených 

bezpečnostních sborů. Ustanovení § 25 odst. 2 branného zákona 

však dopadá na příslušníky bezpečnostních sborů a zaměstnance 

České republiky zařazené k výkonu práce v bezpečnostním sboru. 

Zdůrazňujeme, že dané ustanovení nedopadá pouze na ozbrojené 

bezpečnostní sbory, nýbrž bezpečnostní sbory obecně. Podle našeho 

názoru zde není dostatečně zdůvodněno, proč by se měla výjimka 

vztahovat pouze na příslušníky ozbrojených bezpečnostních sborů, 

když i jiné bezpečnostní sbory, včetně Hasičského záchranného 

sboru České republiky, při své běžné činnosti vykonávají činnosti 

související s bezpečností České republiky, a z tohoto důvodu jsou na 

výjimky, ani ty, které byly navrženy navrhovatelem do 

připomínkového řízení. Ustanovení § 52 odst. 2 tedy 

bude znít takto:  

 

„(2) Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu je 

příprava občanů k obraně státu povinná.“. 

 

Ministerstvo vnitra s vypořádáním vyslovilo 

souhlas. 
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tyto zaměstnance kladeny určité kvalitativní požadavky s tím 

související, a to již při jejich přijímání do služebního nebo 

zaměstnaneckého poměru.  

Z pohledu branného zákona rovněž dodáváme, že shledáváme 

navrhovanou změnu zákona v koncepčním nesouladu s branným 

zákonem. Výše zmiňovaný § 25 branného zákona stanovuje výjimky 

z povinnosti dostavit se k odvodnímu řízení a vykonávat 

mimořádnou službu. V ustanovení § 25 odst. 2 branného zákona je 

pak uvedeno, že „příslušník bezpečnostního sboru se po dobu trvání 

služebního poměru nepovolává k odvodnímu řízení nebo k výkonu 

mimořádné služby; obdobně to platí i pro zaměstnance České 

republiky zařazeného k výkonu práce v bezpečnostním sboru.“. 

Z tohoto důvodu se jeví nesystematické, že by se tito příslušníci 

bezpečnostních sborů a zaměstnanci účastnili přípravy k obraně 

České republiky, když se jich podle branného zákona odvodní řízení 

netýká. 

Navrhujeme tedy výjimku upravit tak, aby byla vztažena na 

bezpečnostní sbory obecně a zohledňovala i tu skutečnost, že ne 

všechny osoby působící v bezpečnostních sborech jsou ve služebním 

poměru, ale některé z nich jsou v poměru zaměstnaneckém. 

Ministerstvo vnitra je v případě potřeby připraveno formulovat 

normativní text. 

Zásadní připomínka 

 

 K čl. I bodu 10 – k § 52 odst. 3: 

Podle § 12 odst. 1 písm. m) kompetenčního zákona je Ministerstvo 

vnitra ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, mimo jiné i 

pro krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva 

a integrovaný záchranný systém. Zákon č. 239/2000 Sb.,  

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, v § 2 písm. e) vymezuje pojem 

ochrana obyvatelstva jako plnění úkolů civilní ochrany. Pojem 

ochrana obyvatelstva v sobě tudíž zahrnuje jak civilní ochranu, tak 

Neakceptováno/vysvětleno. 

Po dohodě s připomínkovým místem není 

v normativním textu provedena navrhovaná změna, je 

však doplněna důvodová zpráva dle jím navrženého 

znění, a to tak, že čtvrtý odstavec na straně 2 bude po 

úpravě znít takto: 

 

„Podle § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 222/1999 Sb. 

Ministerstvo obrany řídí přípravu občanů k obraně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JZJ11)



 29   

civilní obranu. Na základě kompetenčního zákona tato problematika 

spadá výlučně do kompetence Ministerstva vnitra. Ministerstvo 

obrany tyto kompetence nemá, a tudíž je § 52 zákona o zajišťování 

obrany České republiky v rozporu s výše uvedenými právními 

předpisy. 

Požadujeme tedy z § 52 odst. 3 zákona o zajišťování obrany České 

republiky odstranit slova „přípravu k civilní obraně“, čímž dojde 

k jasnému oddělení přípravy občanů k obraně státu, kterou realizuje 

Ministerstvo obrany, od přípravy obyvatelstva v oblasti ochrany 

člověka za mimořádných událostí, kterou kompetenčně zajišťuje 

Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra v rámci ochrany 

obyvatelstva zajišťuje z titulu podřazení civilní obrany pod širší 

pojem ochrana obyvatelstva i přípravu obyvatelstva na mimořádné 

situace vzniklé v souvislosti s hrozbami vojenského charakteru. 

Požadujeme, aby Ministerstvo obrany striktně odlišovalo mezi 

přípravou občanů k ochraně obyvatelstva (civilní ochrana a obrana), 

ke které je příslušné Ministerstvo vnitra, a přípravou občanů k 

obraně státu ve smyslu zákona o zajišťování obrany České 

republiky. Tyto pojmy nelze v žádném případě zaměňovat, ani je 

pod sebe vzájemně podřazovat. 

Zásadní připomínka 

 

státu a provádí vzdělávací, výchovnou a osvětovou 

činnost v této oblasti. Zákon obsahově vymezuje oblast 

přípravy občanů k obraně státu v § 52 odst. 3, který 

stanovuje, že je tvořena zdravotnickou přípravou, 

přípravou k civilní obraně, zájmovou činností s 

technickým a sportovním zaměřením, přípravou 

obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné pomoci a 

dalšími činnostmi spojenými s branností a se 

zabezpečením přípravy k obraně státu před vnějším 

napadením. Při plánování a provádění přípravy 

občanů k obraně státu v oblasti civilní obrany bude 

Ministerstvo obrany úzce spolupracovat 

s Ministerstvem vnitra jako ústředním orgánem 

státní právy pro ochranu obyvatelstva.“ 

  

Ministerstvo vnitra s vypořádáním vyslovilo 

souhlas. 

 

 K čl. I bodu 12 – k § 52c odst. 2 a 5: 

Upozorňujeme, že do evidence přestupků se v souladu s § 16i odst. 1 

zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších 

předpisů, zapisují pouze údaje o pravomocných rozhodnutích o 

přestupku, kterými byla vyslovena vina, o nichž tak stanoví zvláštní 

právní předpis, a o jednání majícím znaky takového přestupku. O 

některých přestupcích uvedených v navrhovaném § 52c odst. 2 se 

tak údaje o pravomocných rozhodnutích o nich do evidence 

přestupků nezapisují, neboť zvláštní předpis nestanoví, že se do 

evidence přestupků zapisují (do evidence přestupků se tudíž 

nezapisují např. údaje o přestupcích proti pořádku ve státní správě 

Akceptováno.  

Text upraven dle připomínky, prokázání bezúhonnosti 

bude dokládáno kromě opisu z evidence přestupků též 

čestným prohlášením, že o branném subjektu nebylo 

pravomocně rozhodnuto, že se dopustil uvedených 

přestupků. 
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vyskytující se na více úsecích státní správy – viz § 12 zákona č. 

251/2016 Sb., o některých přestupcích, či údaje o většině přestupků 

podle zákona č. 222/1999 Sb. – viz § 64 odst. 2). Lze proto 

doporučit, aby byla bezúhonnost dokládána kromě opisu z evidence 

přestupků např. též čestným prohlášením, že o branném subjektu 

nebylo pravomocně rozhodnuto, že se dopustil těchto přestupků.  

Zásadní připomínka 

 K čl. I bodu 12 – k § 52c odst. 4: 

Upozorňujeme, že institut zahlazení odsouzení (tj. že se za splnění 

určitých podmínek na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen), je 

institutem trestněprávním; právní úprava přestupků institut zahlazení 

odsouzení nezná (údaje z evidence přestupků se z evidence sice 

vyřazují po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o přestupku – viz § 16k odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku 

trestů, ve znění pozdějších předpisů, avšak na pachatele přestupku se 

ani poté nehledí, jako by nebyl „odsouzen“, nadto do evidence jsou 

zapisovány údaje pouze o některých přestupcích). 

Ustanovení přitom odkazuje i na odstavec 2 (a též 3), který spojuje 

podmínku bezúhonnosti s přestupky. Pokud branný subjekt spáchá 

některý z přestupků podle odstavce 2, tak se na něj nikdy nebude 

hledět jako by „odsouzen“ nebyl. Je-li proto záměrem předkladatele, 

aby po určité době od pravomocného rozhodnutí o tom, že se branný 

subjekt dopustil přestupku (či za splnění jiných podmínek), byl 

branný subjekt pro účely akreditace považován za bezúhonného, 

bude takové pravidlo nutné výslovně upravit bez souvislosti se 

zahlazením odsouzení.  

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno. 

Ve smyslu připomínky bylo odstoupeno od vazby 

bezúhonnosti na institut zahlazení odsouzení. Text byl 

proto přeformulován a nově bude včetně úpravy 

provedené na základě připomínky Ministerstva 

spravedlnosti znít celý § 52c takto: 

 

„§ 52c 

Bezúhonnost 

 

(1) Za bezúhonný se pro účely akreditace 

branného subjektu nepovažuje branný subjekt, který 

byl pravomocně odsouzen pro  

a) úmyslný trestný čin, nebo  

b) nedbalostní trestný čin proti majetku, proti pořádku 

ve věcech veřejných, proti obraně státu nebo proti 

České republice, cizímu státu a mezinárodní 

organizaci.  

 

(2) Za bezúhonný se pro účely akreditace 

branného subjektu nepovažuje též branný subjekt, 

a) jehož trestní stíhání pro trestný čin uvedený v 

odstavci 1 bylo na základě pravomocného rozhodnutí o 

schválení narovnání nebo odstoupení od trestního 

stíhání zastaveno a od tohoto rozhodnutí ještě 

neuplynul jeden rok, nebo 
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b) v jehož trestním stíhání pro trestný čin uvedený v 

odstavci 1 bylo rozhodnuto o podmíněném zastavení 

trestního stíhání nebo podmíněném odložení podání 

návrhu na potrestání, nebylo-li rozhodnuto o tom, že se 

v průběhu zkušební doby osvědčil nebo má-li se za to, 

že se osvědčil. 

 

(3) Za bezúhonný se pro účely akreditace 

branného subjektu nepovažuje též branný subjekt, o 

kterém bylo pravomocně rozhodnuto, že se dopustil 

přestupku  

a) proti majetku,  

b) proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více 

úsecích státní správy, 

c) v oblasti obrany České republiky, 

d) proti občanskému soužití podle § 7 odst. 3 zákona 

upravujícího některé přestupky25 , nebo  

e) na úseku nakládání se zbraněmi, střelivem, municí, 

výbušninami nebo bezpečnostním materiálem. 

               

(4) Podmínku bezúhonnosti pro účely 

akreditace branného subjektu nesplňuje rovněž branný 

subjekt, jehož statutární orgán, člen statutárního 

orgánu, lektor nebo garant jeho programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu  

a) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin 

uvedený v odstavci 1,  

b) o jeho trestním stíhání bylo rozhodnuto podle 

odstavce 2 obdobně, nebo  

c) byl pravomocně uznán vinným ze spáchání 

přestupku uvedeného v odstavci 3.     

 

  (5) Branný subjekt se považuje za bezúhonný 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JZJ11)



 32   

rovněž  

a)  hledí-li se na něj, jeho statutární orgán, člena jeho 

statutárního orgánu, lektora nebo garanta jeho 

programu zájmové přípravy občanů k obraně státu jako 

by nebyl za trestný čin uvedený v odstavci 1 odsouzen, 

nebo 

b) uplynuly-li 3 roky od nabytí právní moci rozhodnutí, 

kterým byl branný subjekt, jeho statutární orgán, člen 

jeho statutárního orgánu, lektor nebo garant jeho 

programu zájmové přípravy občanů k obraně státu 

uznán vinným ze spáchání přestupku uvedeného 

v odstavci 3. 

 

(6) Ministerstvo si za účelem prokázání 

bezúhonnosti podle odstavců 1 až 5 vyžádá výpis z 

evidence Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků 

vedené Rejstříkem trestů. Žádost o vydání výpisu z 

Rejstříku trestů, výpis z Rejstříku trestů, žádost o 

vydání opisu z evidence přestupků a opis z evidence 

přestupků se předávají v elektronické podobě 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Splnění 

podmínky bezúhonnosti ve vztahu k ukončení trestního 

stíhání podle odstavce 2 a přestupkům uvedeným 

v odstavci 3 dokládá branný subjekt, jeho statutární 

orgán, člen jeho statutárního orgánu, lektor nebo garant 

jeho programu zájmové přípravy občanů k obraně státu 

též čestným prohlášením.“  

 

 K čl. I bodu 12 – k § 52g odst. 4 písm. a): 

Není zcela zřejmé, co znamená, že „návrh programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu neobsahuje náležitosti podle 

odstavců 2 a 3“. Odstavec 2 upravuje náležitosti žádosti o akreditaci 

programu zájmové přípravy občanů k obraně státu nad rámec 

Akceptováno. 

Postup podle § 45 správního řádu bude respektován.  

Z § 52g odst. 4 bylo předkladatelem navrhované 

písmeno a) vypuštěno. 
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náležitostí stanovených správním řádem (odstavec 3 se v ustanovení 

kvůli chybnému číslování nenachází a věcně není ani zřejmé, 

k čemu by se měl tento odkaz vztahovat). Pokud je tedy úmyslem 

předkladatele, aby akreditace programu nebyla udělena v případě, 

kdy žádost o akreditaci nebude obsahovat některou z náležitostí 

podle odstavce 2 (jak ostatně vyplývá i ze zvláštní části důvodové 

zprávy), pak by se jednalo o postup odchylný od zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní 

řád“), neboť správní řád upravuje postup při absenci předepsaných 

náležitostí žádosti či jiných vad žádosti v § 45 – v případě absence 

předepsaných náležitostí žádosti pomůže správní orgán žadateli 

nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, 

poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích 

neodstranění nedostatků v této lhůtě. Podle § 66 odst. 1 písm. c) 

správního řádu pak platí, že řízení o žádosti správní orgán 

usnesením zastaví, jestliže žadatel v určené lhůtě neodstranil 

podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení. 

Je-li úmyslem předkladatele tímto způsobem upravit postup při 

absenci některých náležitostí žádosti o akreditaci programu, pak 

s takovou právní úpravou nelze souhlasit, neboť by se jednalo o 

ničím neodůvodněnou odchylku od správního řádu. 

Byl-li záměrem předkladatele jiný obsah tohoto ustanovení, než 

výše uvedený, pak je třeba ustanovení upravit dle záměru 

předkladatele. 

Zásadní připomínka 

 

 K čl. I bodu 12 – k § 52j odst. 5: 

Domníváme se, že odnětí akreditace, jakož i zrušení akreditace, je 

podle navrhované úpravy provedeno rozhodnutím podle správního 

řádu, tj. rozhodnutím vydaným ve správním řízení (nemá-li být o 

zrušení akreditace takto rozhodováno, je třeba návrh upravit). Dle § 

81 odst. 1 správního řádu může účastník proti rozhodnutí podat 

odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolací lhůta pak 

Akceptováno. 

Celý odstavec 5 je z návrhu vypuštěn pro nadbytečnost. 
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v souladu s § 83 odst. 1 správního řádu činí 15 dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 

S ohledem na působnost správního řádu (viz § 1 správního řádu) 

se i na odnětí a zrušení akreditace použije správní řád (ledaže by 

tento zvláštní zákon stanovil jinak). 

Možnost odvolat se proti rozhodnutí o odejmutí akreditace, a to ve 

lhůtě 15 dnů, tak vyplývá již ze správního řádu, a tudíž je věta druhá 

navrhovaného ustanovení nadbytečná. Nadto je možné odvolat se i 

proti rozhodnutí o zrušení akreditace (byť tato možnost nejspíše 

nebude příliš využívaná). Navrhujeme proto vypuštění věty „Proti 

rozhodnutí o odejmutí akreditace se může branný subjekt odvolat ve 

lhůtě 15 dnů“ z důvodu nadbytečnosti. 

S ohledem na dosud uvedené není zřejmé, proč má Ministerstvo 

obrany bez zbytečného odkladu informovat branný subjekt o 

odejmutí nebo zrušení akreditace branného subjektu nebo akreditace 

programu zájmové přípravy občanů k obraně státu, když rozhodnutí 

o odnětí anebo zrušení akreditace bude brannému subjektu jakožto 

účastníku řízení oznamováno (viz § 72 správního řádu). Žádáme o 

vysvětlení, popřípadě o vypuštění věty první předmětného 

ustanovení.  

Zásadní připomínka 

  

 K čl. I bodu 1 – k § 2 odst. 9 a 12: 

Navrhujeme, aby právní úprava jednoznačně vymezila, co je 

myšleno pojmem „další zájmové aktivity“. V této souvislosti 

avizujeme, že nesouhlasíme s tím, aby navazující prováděcí právní 

předpis zahrnoval i problematiku ochrany obyvatelstva. Trváme na 

tom, aby předkladatel navrhoval úpravu toliko problematiky 

zabezpečování obrany státu, a tím zachoval konformitu s jemu 

svěřenou působností. K ingerenci do problematiky ochrany 

obyvatelstva není Ministerstvo obrany příslušné. 

Návrh v současné podobě neřeší obsahovou náplň programu 

zájmové přípravy uváděného v § 2 odst. 12 navrhovaného znění 

Neakceptováno. 

Z textu odstavce 9 zcela jednoznačně vyplývá, že se 

jedná o zájmové aktivity využitelné při zajišťování 

obrany státu. Nedochází tak k ingerenci do působnosti 

MV.  

Zájmem Ministerstva obrany je prováděcím právním 

předpisem stanovit seznam činností využitelných 

v rámci přípravy občanů k obraně státu, aby 

nedocházelo k nechtěnému extenzivnímu výkladu, tedy 

aby byla zajištěna jednoznačnost právní úpravy 

a předvídatelnost jejího výkonu. 
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zákona v souvislosti se zájmovou přípravou občanů, i když podle § 

52b odst. 3 písm. c) by výše zmíněné měla posuzovat akreditační 

komise. Není tedy jasné, jakým objektivním hlediskem má být 

obsahová náplň programu zájmové přípravy posuzována a následně 

hodnocena. 

Jasné definování pojmu „další zájmové aktivity“ a vymezení alespoň 

základních bodů obsahové náplně programu zájmové činnosti je 

zásadní pro činnost jednotlivých spolků. Jinak by mohlo docházet, a 

v současné době k tomu podle nám dostupných poznatků již 

dochází, k faktickému přebírání kompetencí Ministerstva vnitra 

v přípravě obyvatelstva  

k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech a 

krizových situací (tzv. ochrana člověka za mimořádných událostí). 

Přitom jsou poskytovány informace, jež jsou v mnoha případech 

v rozporu s informacemi, které obyvatelstvu poskytuje Ministerstvo 

vnitra. 

Doporučující připomínka 

 

Obsahovou náplň programu zájmové POKOS posuzuje 

podle § 52b odst. 3 písm. c) akreditační komise, 

přičemž zmocnění ke stanovení konkrétních kritérií 

k posuzování obsahu je dáno následně v odstavci 4. 

 K čl. I bodu 3 – k § 6 odst. 4 písm. b): 

Doporučujeme v rámci normativního textu precizovat, jaké obecné 

zásady by měly být stanoveny vyhláškou. Z návrhu není zřejmé, 

k čemu by se tyto zásady měly vztahovat. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

V normativním textu (zmocňovací ustanovení bylo 

přesunuto do § 52i odst. 7) bylo upřesněno, že půjde o 

obecné zásady poskytování podpory, které budou 

stanoveny vyhláškou, jejíž teze materiál obsahuje. Celý 

odstavec 7 bude znít takto: 

 

„(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou  

a) účel podpory zájmové přípravy občanů k obraně 

státu,  

b) obecné zásady poskytování podpory pro jednotlivé 

formy podpory a 

c) způsob a kritéria hodnocení žádosti o přiznání 

podpory.“ 
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 K čl. I bodu 4 – k § 6a odst. 2 písm. g): 

V rámci předmětného rejstříku by dle našeho názoru měla být 

zohledněno i to, že v případě některých subjektů může dojít k tomu, 

že jim bude akreditace odňata či zanikne, což ještě nemusí nutně 

znamenat, že dojde k ukončení branné činnosti dle navrhovaného  

§ 2 odst. 9. Navrhujeme rozsah zapisovaných údajů ve smyslu 

připomínky rozšířit.  

Doporučující připomínka 

  

Akceptováno. 

Ustanovení § 6a je doplněno ve smyslu připomínky. 

 K čl. I bodu 4 – k § 6a odst. 3: 

Slova „člen branného spolku“ doporučujeme nahradit slovy „člen 

branného subjektu.“  

Doporučující připomínka 

 

 

Vysvětleno.  

Navrhovaná úprava nebyla provedena, neboť 

předmětná věta byla z ustanovení § 6a odst. 3 po 

úpravě vypuštěna. 

 

 K čl. I bodu 4 – k § 6a odst. 5: 

V odstavci 5 se vyskytuje pojem „registr branných subjektů“, z 

kontextu celého ustanovení však vyplývá, že se jedná o rejstřík 

branných subjektů, doporučujeme tedy v případě zachování tohoto 

odstavce uvést terminologii do souladu s ostatními odstavci § 6a. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno jinak. 

Celý odstavec 5 včetně pojmu „registr branných 

subjektů“ je vypuštěn na základě jiné připomínky MV. 

 K čl. I bodu 12 – k § 52b odst. 3 písm. e): 

Dáváme na zvážení, zda by akreditační komise skutečně posuzovat 

jako jedno z kritérií i „pověst“ branného subjektu, a to obzvláště za 

situace, kdy se toto kritérium nedá objektivně uchopit a každý jej 

může vnímat odlišně. Pro vypuštění tohoto kritéria hovoří  

i odstavec 4 daného ustanovení, který stanoví, že vyhláška stanoví 

bližší podrobnosti pouze ke zbývajícím kritériím.  

Doporučující připomínka 

 

 

Akceptováno. 

Pověst branného subjektu nebude posuzována, písm. e) 

je z § 52b odst. 3 vypuštěno. 
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 K čl. I bodu 12 – k § 52b odst. 4: 

Není nám jasné, jaká další kritéria bezúhonnosti a důvěryhodnosti 

by měla být stanovena prováděcím právním předpisem, když se 

posuzování těchto předpokladů má řídit požadavky obsaženými 

v navrhovaném § 52c a § 52d. Stejně tak požadavky na odbornou, 

technickou a materiální způsobilost definuje dostatečně již § 52e. 

Doporučujeme zmocňovací ustanovení revidovat.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Zmocnění je upraveno tak, že budou vyhláškou 

stanovena základní kritéria pouze pro posuzování 

skutečností uvedených v odstavci 3 písm. c) a d).  

 

 K čl. I bodu 12 – k § 52b odst. 5: 

Vzhledem k tomu, že branný subjekt bude fakticky často vyvíjet 

aktivity v oblastech, kterých se dotýká činnost Policie České 

republiky (zbraně a střelivo, munice, bezpečnostní materiál, 

výbušniny, letectví a též další obecně bezpečnostní problematiky), 

navrhujeme, aby bylo v návrhu výslovně stanoveno, že Ministerstvo 

obrany se může při hodnocení žádostí branných subjektů obrátit o 

vyjádření též na Policii České republiky.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. 

 K čl. I bodu 12 – k § 52c odst. 2 písm. d): 

Navrhujeme písmeno d) uvést v následujícím znění: „d) na úseku 

nakládání se zbraněmi, střelivem, municí, výbušninami nebo 

bezpečnostním materiálem“. Domníváme se, že do budoucna by 

mělo být u bezúhonnosti branných subjektů počítáno právě též 

s přestupky podle zákona o nakládání se zbraněmi v některých 

případech ovlivňujících vnitřní pořádek a bezpečnost České 

republiky, proto navrhujeme širší formulaci. Dále jsme přesvědčeni, 

že požadavky na bezúhonnost branných subjektů by měly 

zohledňovat rovněž přestupky při nakládání s výbušninami. 

Doporučující připomínka 

 

 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. 
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 K čl. I bodu 12 – k § 52c odst. 4: 

Navrženou dikci považujeme za poměrně matoucí a pro adresáty 

normy složitou, doporučujeme normativní text upravit. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Text upraven v souladu s připomínkou Ministerstva 

spravedlnosti a jinou připomínkou Ministerstva vnitra 

(viz výše). 

 K čl. I bodu 12 – k § 52c odst. 5: 

Slova „výpis z evidence přestupků“ doporučujeme nahradit slovy 

„opis z evidence přestupků“, a to s ohledem na § 16j odst. 1 zákona 

č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno.  

 K čl. I bodu 12 – k § 52e: 

Navrhujeme doplnit nový odstavec 3 ve znění:  

„(3) Branný subjekt může být pro účely akreditace branného 

subjektu nebo programu zájmové přípravy občanů k obraně státu 

považován za technicky a materiálně způsobilý též tehdy, pokud 

předloží projekt pořízení zařízení, technického a dalšího 

materiálního vybavení uvedeného v odstavci 2, pokud takový projekt 

lze považovat za důvěryhodný a pokud je jeho účelem zajištění nebo 

rozvoj programu zájmové přípravy občanů k obraně státu.“. 

Pořízení zařízení a dalšího vybavení používaných k branným 

aktivitám je často velice nákladné, ale též organizačně, 

administrativně a kapacitně náročné. Příkladem může být například 

budování střelnic způsobilých pro střelecká cvičení vhodná k rozvoji 

dovedností v rámci branné přípravy. Navrhované znění nově 

doplňovaného ustanovení má za cíl umožnit nejen rozvoj stávajících 

materiálních kapacit branných subjektů [což umožňuje navrhovaný 

§ 52i odst. 1 písm. c)], ale též přímo podporu vzniku kapacit nových. 

V takovém případě však nemůže žadatel o akreditaci prokázat, že 

danými kapacitami již disponuje, a měl by tedy stačit právě kupř. 

důvěryhodně zpracovaný projekt realizace pořízení daného zařízení 

či jiného vybavení.  

Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Navrhovaný odstavec je do návrhu zahrnut. 
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 K čl. I bodu 12 – k § 52g odst. 4: 

Není zcela zřejmé, co znamená pojem „návrh programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu“, tento pojem je dále obsažen pouze 

v navrhovaném § 52f odst. 1 písm. e). Doporučujeme ustanovení 

upravit.  

Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Ve všech uvedených případech bylo z textu slovo 

„návrh“ vypuštěno. 

 K čl. I bodu 12 – k § 52g odst. 6: 

Mezi slova „v ní“ a „uvádějí“ doporučujeme vložit slova „vedle 

náležitostí stanovených správním řádem“.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 K čl. I bodu 12 – k § 52j: 

Doporučuje do návrhu doplnit možnost pozastavit akreditaci 

branného subjektu nebo akreditaci programu do doby zajištění 

nápravy v případě, kdy budou při výkonu kontroly akreditovaných 

branných subjektů zjištěny závažné nedostatky.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno částečně. 

Navrhované znění § 52j bylo upraveno tak, že bude 

možné pozastavit akreditaci programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu v případě zjištění 

závažných nedostatků. Pozastavování akreditace 

branného subjektu, která sama o sobě není spjata 

s poskytováním podpory, nepovažuje Ministerstvo 

obrany za nezbytné. 

 

 K čl. I bodu 12 – k § 52j odst. 2: 

Podle návrhu Ministerstvo obrany může brannému subjektu 

odejmout akreditaci programu zájmové přípravy občanů, resp. 

akreditaci brannému subjektu jako takovému. Navržená právní 

úprava však nerozlišuje, za jakých podmínek dojde odejmutí 

akreditace programu, resp. kdy bude akreditace odňata brannému 

subjektu. Doporučujeme návrh doplnit.  

Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Ustanovení § 52j odst. 2 a 3 byla upravena tak, aby 

rozlišovala, kdy je možné odejmout akreditaci 

programu a kdy je možné odejmout i akreditaci 

branného subjektu. Nově budou znít takto: 

 

„(2) Zjistí-li ministerstvo při kontrole podle 

odstavce 1 nedostatky, vyzve akreditovaný branný 
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 subjekt, aby ve stanovené lhůtě zjednal nápravu. Jsou-li 

nedostatky závažné, rozhodne ministerstvo současně 

s výzvou k nápravě o pozastavení akreditace programu 

zájmové přípravy občanů k obraně státu, jehož se 

zjištěné nedostatky týkají. Nezjedná-li branný subjekt 

ve stanovené lhůtě nápravu, ministerstvo mu akreditaci 

programu zájmové přípravy občanů k obraně státu 

odejme. Ministerstvo odejme akreditaci programu 

zájmové přípravy občanů k obraně státu také v případě, 

že přestal splňovat podmínky pro udělení akreditace. 

 

(3) Ministerstvo odejme akreditaci branného 

subjektu v případě, že  

a) při kontrole zjistí závažné nedostatky u více než 

jednoho akreditovaného programu zájmové přípravy 

občanů k obraně státu tohoto branného subjektu a 

ten ve stanovené lhůtě nezjedná jejich nápravu, 

b) branný subjekt přestal splňovat podmínky pro 

udělení akreditace branného subjektu.“ 

 

 K čl. I bodu 12 – k poznámce pod čarou č. 26: 

Poznámka pod čarou odkazuje v demonstrativním výčtu na § 21 

zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru a o změně 

některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Podle našeho 

názoru však § 21 zmíněného zákona nelze vnímat jako „právní 

předpis upravující podmínky výkonu činností prováděnými v rámci 

akreditovaného programu“ [viz navrhovaný § 52e odst. 2 písm. a), 

ke kterému se poznámka pod čarou vztahuje], a proto není jasné, 

proč je právě na toto ustanovení odkazováno. Navrhuje odkaz 

vypustit.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Odkaz je vypuštěn.  
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 K nadpisu: 

V souladu s čl. 31 odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel vlády 

navrhujeme slova „ze dne ….2020,“ neuvádět tučně. Dále také 

navrhujeme odstranit nadbytečnou tečku na konci nadpisu.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 

 K čl. I bodu 12 – k § 52: 

Doporučujeme upravit číslování odstavců, neboť po odstavci 2 

následuje odstavec 4. Následně bude též nutné upravit odkazy na 

odstavce 2 a 3 v odstavcích 4 a 6.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

   

Ministerstvo 

kultury 

K bodu 1 – k § 2 odst. 10 

Upozorňujeme, že svazy mohou vytvářet nejen spolky podle 

občanského zákoníku, ale také církve a náboženské společnosti 

podle § 8 zákona o církvích a náboženských společnostech (zákon č. 

3/2002 Sb.). Pokud je záměrem předkladatele vyloučit také u svazů 

církví a náboženských společností možnost, aby mohly být 

brannými subjekty, považujeme za vhodné tuto výluku vysvětlit 

alespoň v důvodové zprávě.  

Doporučující připomínka 

 

 

Akceptováno. 

V poznámce pod čarou je doplněn odkaz na § 8 zákona 

o církvích a náboženských společnostech. 

 K bodu 4 – k § 6a odst. 2 písm. b) a c) 

Upozorňujeme, že v ustanovení § 6a odst. 2 písm. b) se používá 

termín „datum vydání rozhodnutí o akreditaci“, ač podstatné pro 

branný subjekt bude spíše „datum nabytí právní moci rozhodnutí o 

akreditaci“. Nadto následující § 6a odst. 2 písm. c) užívá odlišný 

termín „datum jejich akreditace“. Doporučujeme sjednotit. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky tak, že v rejstříku 

branných subjektů budou vedeny oba údaje, tedy jak 

datum vydání rozhodnutí o akreditaci, tak datum nabytí 

jeho právní moci [písmeno b) i c), tedy jak pro 

akreditaci branného subjektu, tak pro akreditaci 

programů zájmové přípravy občanů k obraně státu].  
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Užívané termíny byly sjednoceny. 

 K bodu 4 – k § 6a odst. 6  

Upozorňujeme, že v tomto ustanovení je v případě údajů o 

zvláštních dovednostech subjektu údajů uveden odkaz na konkrétní 

ustanovení branného zákona („podle § 31a odst. 2 písm. p) branného 

zákona“). V souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 

postačí obecný odkaz na právní předpis a konkrétní ustanovení uvést 

jen do poznámky pod čarou, a to i ohledem na fakt, že při změně 

ustanovení branného zákona by pak muselo dojít i k novelizaci 

zákona o zajišťování obrany České republiky.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno.  

Normativní ustanovení bylo upraveno v souladu 

s připomínkou. Konkrétní ustanovení je přesunuto do 

poznámky pod čarou. 

 K bodu 12 – k § 52g 

Upozorňujeme, že v tomto ustanovení chybí odstavec 3, na nějž je 

odkazováno v odstavcích 4 a 6.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Odstavce přečíslovány, včetně odkazů na ně. 

 K důvodové zprávě  

Upozorňujeme, že správná terminologie podle zákona o církvích a 

náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb.) je „církev a 

náboženská společnost“. Tento typ právnických osob by se tedy měl 

v textu uvádět se spojkou „a“, nikoli s čárkou, jak je nesprávně 

uvedeno v důvodové zprávě. Doporučujeme proto text uvést do 

souladu se zákonem č. 3/2002 Sb.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. 
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Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

K bodu 4: 

V novém § 6a se v odstavci 1 uvádí, že navrhovaný rejstřík 

branných subjektů je neveřejný, avšak v odstavci 8 se uvádí, že 

Ministerstvo obrany z rejstříku branných subjektů zveřejňuje 

způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam akreditovaných 

branných subjektů a jejich akreditované programy zájmové přípravy 

občanů k obraně státu – doporučuje tento rozpor vyjasnit. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 

Navrhované znění § 6a bylo upraveno tak, že rejstřík 

branných subjektů bude rozdělen na veřejnou a 

neveřejnou část. § 6a bude nově znít takto:  

 
„§ 6a  

Rejstřík branných subjektů 

 

 

(1) Rejstřík branných subjektů je informačním 

systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů 

o branných subjektech a programech zájmové přípravy 

občanů k obraně státu akreditovaných podle § 52a. 

Správcem rejstříku branných subjektů je ministerstvo. 

Rejstřík branných subjektů je funkčně rozdělen na dvě 

části, a to rejstřík akreditací a podpory, který je 

veřejnou evidencí, a rejstřík kontroly a přípravy, který 

je evidencí neveřejnou.       

 

(2) Ministerstvo zapisuje do rejstříku branných 

subjektů  

a) v části rejstříku akreditací a podpory tyto údaje: 

1.     název, sídlo a identifikační číslo branného 

subjektu, 

2.     statutární orgán branného subjektu, 

3.     předmět hlavní činnosti branného subjektu, 

4.     předmět vedlejší hospodářské činnosti branného 

subjektu, je-li vykonávána, 

5.     předmět činnosti branného subjektu v oblasti 
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branných činností, 

6.     členství branného subjektu v jiné organizaci, 

7.     datum vydání rozhodnutí o akreditaci branného 

subjektu, datum nabytí právní moci rozhodnutí 

a dobu trvání akreditace, 

8.     seznam všech akreditovaných programů 

zájmové přípravy občanů k obraně státu 

branného subjektu, datum vydání rozhodnutí o 

akreditaci jednotlivých programů, datum nabytí 

právní moci rozhodnutí a dobu trvání 

jednotlivých akreditací, 

9.     datum nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí 

nebo zrušení akreditace branného subjektu a 

důvod vydání rozhodnutí, 

10.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o 

pozastavení, odnětí nebo zrušení akreditace 

programu zájmové přípravy občanů k obraně 

státu a důvod vydání rozhodnutí, 

11.  datum zrušení branného subjektu, 

12.  datum ukončení činnosti branného subjektu v 

oblasti branných činností, 

13.   informace o výši a datu poskytnutí finanční 

podpory zájmové přípravy občanů k obraně 

státu ministerstvem formou dotace, 

14.  informace o formě, způsobu a datu poskytnutí 

nefinanční podpory zájmové přípravy občanů k 

obraně státu ministerstvem, 

 

b) v části rejstříku kontroly a přípravy tyto údaje:  

1. informace o kontrolní činnosti ministerstva vůči 

brannému subjektu a jejích výsledcích, 

2. jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum 

narození a adresu místa trvalého pobytu22) člena 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JZJ11)



 45   

branného subjektu, který má brannou povinnost 

podle branného zákona a absolvoval program 

zájmové přípravy občanů k obraně státu, název, 

sídlo a identifikační číslo branného subjektu, 

který tento program provedl, údaje o místě a datu 

provedení, rozsahu a obsahu ukončeného 

programu zájmové přípravy občanů k obraně 

státu a údaje o odbornosti, dovednosti a znalosti 

získané v průběhu tohoto programu. 

 

(3) Ministerstvo zapíše branný subjekt do 

rejstříku branných subjektů po udělení akreditace bez 

zbytečného odkladu. Akreditovaný branný subjekt je 

povinen bez zbytečného odkladu oznámit ministerstvu 

změnu v údajích uvedených v odstavci 2 písm. a) bodě 

5 a 12.    Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor tiskopisu 

oznámení změn údajů o branném subjektu vedených v 

rejstříku branných subjektů. 

 

(4) Údaje podle odstavce 2 písm. b) bodu 2 

poskytuje bez zbytečného odkladu branný subjekt 

ministerstvu po ukončení příslušného programu 

zájmové přípravy občanů k obraně státu. Údaje jsou 

v rejstříku branných subjektů vedeny nejdéle po dobu 3 

let od posledního dne kalendářního roku, ve kterém se 

člen branného subjektu  zúčastnil programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu; v případě, že člen 

branného subjektu dosáhl věku 60 let, zanikla mu 

branná povinnost z jiného důvodu nebo zemřel, 

ministerstvo vymaže údaje o něm vedené bez 

zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti 

dozví. 
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(5) Pro potřeby odvodního řízení se po 

vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu 

z rejstříku branných subjektů využijí údaje vedené 

podle odstavce 2 písm. b) bodu 2, a to formou jejich 

sdružení s údaji vedenými v registru výkonu branné 

povinnosti o zvláštních dovednostech subjektu údajů 

podle branného zákona23) na základě přiřazení subjektu 

údajů z rejstříku branných subjektů do registru výkonu 

branné povinnosti.  

 

(6) Údaje o branném subjektu s výjimkou údajů 

podle odstavce 2 písm. b) bodu 2 vymaže ministerstvo 

z rejstříku branných subjektů 

a) bez zbytečného odkladu po zrušení 

akreditace branného subjektu na jeho žádost,  

b) bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o 

zániku branného subjektu, 

c) po 3 letech od nabytí účinnosti rozhodnutí o 

odejmutí akreditace branného subjektu.   

 
 
22) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a 

rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon 

o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 

 
23) § 31a odst. 2 písm. p) zákona č. 585/2004 Sb., o 

branné povinnosti a jejím zajišťování (branný 

zákon), ve znění zákona č. 47/2016 Sb.“. 
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 K bodu 12: 

V doplňovaném § 52b se v odstavci 4 ukládá Ministerstvu obrany 

vydat vyhlášku, která stanoví kritéria pro udělování akreditací 

branného subjektu nebo programu zájmové přípravy občanů k 

obraně státu, přičemž tato kritéria by se podle odstavce 3 písm. b) 

měla vztahovat mj. na posuzování bezúhonnosti a důvěryhodnosti. 

Vzhledem k tomu, že v doplňovaných § 52c a § 52d se podrobně 

stanoví, který subjekt lze/nelze považovat pro účely akreditace 

za bezúhonný a důvěryhodný, doporučuje se ve zmocňovacím 

ustanovení tuto skutečnost zohlednit.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Připomínkou napadené zmocňovací ustanovení je 

z návrhu vypuštěno. 

   

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K čl. I bod 1. [k § 2 odst. 9]: 

Upozorňujeme, že v poslední větě předmětného ustanovení je 

využívána legislativní zkratka „ministerstvo“, ačkoli tato zkratka je 

zavedena až v § 6 odst. 1. Doporučujeme tedy zavést zkratku již 

v předmětném ustanovení a zároveň materiál doplnit o další 

novelizační bod, který by měnil stávající § 6 odst. 1 ve smyslu 

uvedeném, neboť čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 

stanovuje, že legislativní zkratka má být zavedena při prvním použití 

příslušného slovního spojení.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky, legislativní zkratka je 

zavedena v § 2 odst. 9. 

 K čl. I bod 4. [k § 6a odst. 3]: 

Není nám jasné, jakou podmínku musí přestat splňovat člen 

branného spolku pro postup branného subjektu dle druhé věty 

předmětného ustanovení, uvedené v části za středníkem. 

Odkazovaný § 52g odst. 2 písm. f) totiž obsahuje pouze informaci o 

předpokládaném počtu účastníků programu a nevyjadřuje se tedy k 

podmínce účasti, jak je uvedeno v předmětném ustanovení. Žádáme 

Vysvětleno.  

Navrhovaná úprava nebyla provedena, neboť 

předmětná věta byla z ustanovení § 6a odst. 3 po 

úpravě vypuštěna. 
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výše uvedené vysvětlit či uvedený odkaz ve smyslu uvedeném 

změnit.  

Doporučující připomínka 

 

 

 K čl. I bod 8.: 

S ohledem na čl. 58 odst. 6 písm. d) Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme slovo „slovy“ nahradit slovem „slova“. Dále také 

doporučujeme s ohledem na čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních 

pravidel vlády doporučujeme slova „, která včetně poznámky pod 

čarou č. 24 zní:“ odstranit a ve smyslu poslední věty čl. 58 odst. 8 

Legislativních pravidel vlády na samostatný řádek uvést text, za 

který se uvede navrhované znění poznámky pod čarou, tedy text 

„Poznámka pod čarou č. 24 zní:“.  

Doporučující připomínka 

 

 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. 

 

 K čl. I bod 9.: 

V souvislosti s čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme slova „, která znějí:“ odstranit. Dále také s ohledem 

na skutečnost, že se určitá slova doplňují na konec textu, tedy dle čl. 

58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády před tečku, doporučujeme 

odstranit tečku na konci doplňovaných slov a z formálních důvodů 

doplnit tečku na konec předmětného novelizačního bodu. 

Doporučující připomínka 

 

Vysvětleno. 

Připomínkou napadené ustanovení bylo z návrhu na 

základě připomínky Ministerstva vnitra vypuštěno. 

 K čl. I bod 12. [k § 52a odst. 3]: 

Není nám jasné, z jakého důvodu je nutné uvádět předmětné 

ustanovení. Dle navrhovaného § 52b odst. 6 je akreditační komise 

povinna předložit své stanovisko ministerstvu, které však dle 

následného odstavce 7 není pro ministerstvo závazné. Lze tedy 

předpokládat, že ministerstvo bude mít pro své rozhodnutí toto 

stanovisko k dispozici, avšak v případě, že bude mít odlišný názor, 

Akceptováno jinak. 

Navrhované ustanovení je standardní, opakující se 

právní úpravou pro případy, kdy rozhodnutí vyžaduje, 

popřípadě je nanejvýš vhodné, aby podklady pro jeho 

vydání byly posouzeny kolegiálně, což zvýší 

objektivitu rozhodovacího procesu a poskytne jeho 

širší profesionální záruky; konečné individuální 
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než akreditační komise, na což má dle uvedeného § 52b odst. 6 

právo, mohou vzniknout pochybnosti, zda je splněna i podmínka 

uvedená v předmětném ustanovení, tedy to, aby se stanovisko 

akreditační komise zohlednilo. S ohledem na uvedené doporučujeme 

předmětný odstavec odstranit příp. nutnost jeho ponechání vysvětlit. 

Zároveň v souvislosti s předmětným ustanovením doporučujeme 

změnit Důvodovou zprávu, neboť k předmětnému ustanovení jsou 

uvedeny informace, které se pravděpodobně vztahují až k § 52b 

odst. 3.  

Doporučující připomínka 

 

 

rozhodnutí, které se může na základě vlastních úvah a 

informací příslušné osoby lišit od návrhu komise, je 

pouze odrazem objektivity uvoleného postupu a 

přijímané odpovědnosti.                   

 

Předkladatel návrhu zákona považoval za nutné tento 

účel kolegiální přípravy podkladů pro vydání 

rozhodnutí zdůraznit, neboť zvyšuje předvídatelnost a 

stejnorodost postupů takového rozhodování.        

Z toho důvodu Ministerstvo obrany trvá na tom, aby 

v textu předmětné ustanovení zůstalo.  

 

Je zcela běžné, že stanovisko poradního orgánu nebývá 

závazné, ministerstvo se však při rozhodování o 

akreditaci musí s případným odlišným stanoviskem 

akreditační komise vždy vypořádat, např. 

zdůvodněním, proč stanovisko při rozhodnutí 

nerespektovalo. Jako nadbytečné je naopak vypuštěno 

ustanovení § 52b odst. 7.   

  

Důvodová zpráva k předmětnému ustanovení byla 

upravena ve smyslu připomínky. 

 

 K čl. I bod 12. [k § 52b odst. 3 písm. e)]: 

Z předkládaného materiálu ani z Důvodové zprávy nám není jasné, 

co bude akreditační komise posuzovat v případě „pověsti branného 

subjektu“, a to zvláště v souvislosti s ostatními uvedenými 

pododstavci. Zastáváme názor, že akreditační komise by při svém 

posouzení měla vycházet z objektivních faktů, jejichž relevance 

a správnost by mělo být možno ověřit. Nelze se tedy zcela spoléhat 

na subjektivní vyjádření, která budou např. uvedena na internetu. Při 

hodnocení pověsti branného subjektu bude také nutné, s ohledem na 

delší časové hledisko, které je potřebné pro tvorbu jakékoli pověsti, 

Akceptováno. 

Pověst branného subjektu nebude posuzována, písm. e) 

je z § 52b odst. 3 vypuštěno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JZJ11)



 50   

zohlednit dosavadní činnost subjektu, která se však posuzuje již 

v rámci důvěryhodnosti branného subjektu dle § 52b odst. 3 písm. b) 

a § 52d odst. 1. S ohledem na vše výše uvedené doporučujeme 

předmětný pododstavec odstranit, příp. jeho potřebnost vysvětlit a 

toto vysvětlení doplnit do Důvodové zprávy.  

Doporučující připomínka 

 

 K čl. I bod 12. [k § 52c odst. 2 písm. c)]: 

Doporučujeme vložit čárku před slovo „nebo“, jak stanovuje čl. 42 

odst. 1 Legislativních pravidel vlády.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 

 K čl. I bod 12. [k § 52d odst. 4 a k § 52g odst. 2 písm. g)]: 

Upozorňujeme, že pokud osoba „podporuje nebo propaguje hnutí, 

které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo 

hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť 

nebo zášť vůči jiné skupině osob“, dopouští se trestného činu dle § 

403 odst. 1 trestního zákoníku a obdobně pak při projevu sympatií 

uvedenému hnutí dle § 404 trestního zákoníku. Uvedené lze však 

konstatovat až poté, co bude daná osoba pravomocně odsouzena. O 

dané věci tak může rozhodovat pouze soud a nelze tedy závěr o tom, 

že se výše uvedeného jednání určitá osoba dopustila či nikoli 

ponechat pouze na akreditační komisi či ministerstvu. Dále také 

nelze předpokládat, že branný subjekt bude moci bez dalšího 

konstatovat, že žádný občan, který se zúčastní jeho akreditovaného 

programu, nepáchá určitou trestnou činnost, ale pouze to, že o této 

činnosti neví, což je však požadavek zcela zbytečný, neboť lze 

předpokládat, že v případě, že by o dané činnosti věděl, oznámil by 

ji orgánům činným v trestním řízení. S ohledem na výše uvedené 

doporučujeme předmětné požadavky odstranit.  

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno. 

Navrhované znění ustanovení § 52d odst. 4 stanoví 

konkrétní případy, ve kterých kromě obecného  

významu slova „důvěryhodný“, není možné branný 

subjekt považovat za důvěryhodný, resp. případy, které 

Ministerstvo obrany pro posouzení důvěryhodnosti 

považuje za klíčové. Pro účely návrhu zákona je pojem 

„důvěryhodný“ obsahově širším požadavkem, než 

klíčové kritérium „neinklinace k závadnému nebo 

rizikovému chování“, tedy především k nepodporování, 

nepropagování nebo nesympatizování s hnutím, které 

prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod 

člověka, nebo hlásají národnostní, náboženskou anebo 

rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob“, obecně 

lze do této škály zařadit celou řadu skutečností. 

V tomto smyslu se lze odkázat na stanovení požadavku 

důvěryhodnosti osoby např. v trestním řádu, zákoně 

o bankách, zákoně o pojišťovnictví, zákoně 

o investičních společnostech a investičních fondech 

nebo v zákoně o směnárenské činnosti, podle kterých je 

důvěryhodnost osoby posuzována podle její 
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bezúhonnosti a také podle její profesní, podnikatelské 

a společenské (sociální) integrity, což by mělo být 

zárukou vyloučení spolupráce se závadnými nebo 

rizikovými subjekty.        

 

Například navrhované znění ustanovení § 52d odst. 4 

stanoví, že „branný subjekt se pro účely akreditace 

branného subjektu za důvěryhodný nepovažuje také 

tehdy, využívá-li jako lektory nebo garanty programu 

zájmové přípravy občanů k obraně státu osoby, které 

podporují, propagují nebo sympatizují s hnutím, které 

prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod 

člověka nebo hlásají národnostní, náboženskou anebo 

rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Z dikce 

tohoto ustanovení vyplývá, že pro účely přípravy 

občanů k obraně státu se samozřejmě bude jednat o 

osoby, které by byly pro uvedený trestný čin 

odsouzené, ale také o ty osoby, které na základě vlastní 

činnosti Ministerstva obrany byly označeny jako osoby 

k předmětné činnosti významně inklinující do té míry, 

že byly označeny jako potenciální hrozba bezpečnosti 

státu (k tomu viz také např. úprava zákona o 

zpravodajských službách České republiky).                

 

 K čl. I bod 12. [k § 52g]: 

Upozorňujeme, že v předmětném paragrafu není obsažen odstavec 3, 

na který se odkazuje odstavec 4 a 6. Doporučujeme materiál změnit 

či doplnit ve smyslu uvedeném.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky, odstavce včetně odkazů 

přečíslovány. 
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 K čl. I bod 13.: 

V souvislosti čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme odstranit text „odst. 1“.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. 

 

 Nad rámec k poznámce pod čarou č. 17: 

Jsme si vědomi skutečnosti, že dle čl. 55 odst. 5 Legislativních 

pravidel vlády se poznámky pod čarou zpravidla nenovelizují, přesto 

však doporučujeme pro posílení právní jistoty adresátů daného 

předpisu v předmětné poznámce pod čarou odkázat na účinný 

školský zákon a tuto poznámku pod čarou tak změnit.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Text poznámky pod čarou je upraven tak, aby 

odkazoval na novelizovaný zákon. 

   

Svaz měst a obcí 

České republiky 

K ustanovení § 7a písm. j)  

V navrhovaném ustanovení § 7a písm. j) se nově ukládá obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností povinnost, že „ve spolupráci 

s ministerstvem a krajskými úřady vytváření podmínky pro činnost 

branných subjektů podle tohoto zákona“.  

V nově doplněném ustanovení však chybí konkrétní specifikace 

předmětu spolupráce obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 

s ministerstvem a krajskými úřady při vytváření podmínek pro 

činnost branných subjektů podle tohoto zákona. 

Navrhujeme proto upřesnit navrhované ustanovení tak, aby bylo 

zřejmé, v jakých konkrétních činnostech bude spolupráce obecních 

úřadů s rozšířenou působností při vytváření podmínek pro činnost 

branných subjektů podle tohoto zákona spočívat. 

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno.  

Dohodnutým způsobem je upřesněn text důvodové 

zprávy k předmětnému ustanovení. 

Nový text zdůvodnění k § 7a písm. j) zní takto: 

„Návrh nově stanovuje povinnost vytvářet podmínky 

pro činnost branných subjektů také obecním úřadům 

obcí s rozšířenou působností, a to ve spolupráci s 

Ministerstvem obrany a krajskými úřady. Tato 

povinnost se váže na dosavadní stav, kdy se obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností dle platného znění 

tohoto paragrafu podílejí na organizaci přípravy občanů 

k obraně státu. V praxi se bude jednat o nefinanční 

podporu, jakou je např. společenská podpora nebo 

udělení záštity. Toto ustanovení nezakládá obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností povinnost 

činnost branných subjektů podporovat finančně, 

ani povinnost se na dotacích poskytovaných 

Ministerstvem obrany administrativně podílet. 
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Žádosti o finanční podporu adresované obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností budou i 

nadále obecními úřady obcí s rozšířenou působností 

posuzovány individuálně.“ 

. 

 Shodná připomínka je k navrhovanému znění § 8 a písm. f), které 

nově ukládá obecním úřadům „ve spolupráci s krajskými úřady a 

obecními úřady obcí s rozšířenou působností vytvářejí podmínky pro 

činnost branných subjektů podle tohoto zákona“. 

Opět navrhujeme upřesnit navrhované ustanovení tak, aby bylo 

zřejmé, v jakých konkrétních činnostech bude spolupráce obecních 

úřadů při vytváření podmínek pro činnost branných subjektů podle 

tohoto zákona spočívat. 

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno.  

Dohodnutým způsobem je upřesněn text důvodové 

zprávy k předmětnému ustanovení. 

Nový text zdůvodnění k § 8 písm. f) zní takto: 

„Návrh nově stanovuje povinnost vytvářet podmínky 

pro činnost branných subjektů také obecním úřadům, a 

to ve spolupráci s krajskými úřady a obecními úřady 

obcí s rozšířenou působností. Tato povinnost se váže na 

dosavadní stav, kdy obecní úřady dle platného znění 

tohoto ustanovení zákona č. 222/1999 Sb. uplatňují 

požadavky na přípravu občanů k obraně státu u 

krajského úřadu cestou obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností. V praxi se bude jednat o 

nefinanční podporu, jakou je např. společenská 

podpora nebo udělení záštity. Toto ustanovení 

nezakládá obecním úřadům povinnost činnost 

branných subjektů podporovat finančně, ani 

povinnost se na dotacích poskytovaných 

Ministerstvem obrany administrativně podílet. 

Žádosti o finanční podporu adresované obecním 

úřadům budou i nadále obecními úřady posuzovány 

individuálně.“ 

 

   

Ministerstvo 

financí 

V předkládací zprávě a zároveň v důvodové zprávě (IV) na str. 8, 

bod 1.7.2 se uvádí, že se předpokládá dílčí navýšení příspěvku na 

přenesený výkon státní správy v rámci územních rozpočtů územních 

Akceptováno. 

V současné době spolupracují orgány územních 

samosprávných celků s právnickými osobami (které se 
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samosprávných celků. Požadujeme doplnit k danému bodu 

podrobnější vysvětlení zahrnující současný stav kooperace s 

územními samosprávnými celky, jejich finanční podporu a způsob 

poskytování ze strany Ministerstva obrany a předpokládaný stav po 

novele zákona. Dále požadujeme materiál doplnit o vysvětlení 

způsobu navýšení příspěvku na přenesený výkon státní správy v 

rámci územních rozpočtů územních samosprávných celků ze strany 

Ministerstva obrany. 

Vzhledem k tomu, že za propočet výše uvedeného příspěvku je 

zodpovědné Ministerstvo vnitra žádáme o doplnění informace, zda 

byl záměr o navýšení příspěvku s tímto rezortem konzultován. 

Zásadní připomínka 

 

dle § 52 mohou podílet na provádění přípravy občanů 

k obraně státu) spíše nahodile, zejména podle vlastního 

uvážení. Předložený návrh zákona si proto klade za cíl 

tuto spolupráci posunout na vyšší úroveň, a to zejména 

zavedením branných subjektů a institucionalizací 

vztahu mezi těmito subjekty a orgány územních 

samosprávných celků. Navýšení příspěvku na 

přenesený výkon státní správy v rámci územních 

rozpočtů územních samosprávných celků je odůvodněn 

zavedením nové povinnosti těmto orgánům vytvářet 

podmínky pro činnost branných subjektů (viz § 7, § 7a 

a § 8 návrhu zákona). Současný příspěvek na 

přenesený výkon státní správy územních 

samosprávných celků je z tohoto pohledu nedostatečný 

a nezajistí finanční krytí plánovaných činností. 

 

V souladu s Metodikou stanovení plánovaných nákladů 

na výkon státní správy (2007) bude bezodkladně po 

schválení návrhu zákona vyčíslena výše upraveného 

příspěvku na přenesený výkon státní správy v oblasti 

řešené regulací. Dle předběžných propočtů se v případě 

přijetí navrženého znění bude jednat o částku cca 75 

mil. Kč ročně. 

 
Výdaje na přenesený výkon státní správy budou po 

schválení návrhu zákona zajištěny z  kapitoly 307 

Ministerstvo obrany, kdy bude v rámci přípravy návrhu 

zákona o státním rozpočtu ČR na daný rozpočtový rok 

realizováno snížení limitů celkových výdajů kapitoly 

307 Ministerstvo obrany stanovených pro sestavení 

návrhu státního rozpočtu a střednědobého výhledu ve 

výši odsouhlasené částky na přenesený výkon státní 

správy ve prospěch kapitoly Všeobecná pokladní 
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správa, a to jako trvalá změna. 

 

 Požadujeme, aby veškeré dopady do personální a platové oblasti, 

zejména v souvislosti s vytvořením a provozem zastřešujícího 

organizačního celku Ministerstva obrany zajišťujícího zájmovou 

přípravu občanů k obraně státu, byly zajištěny v rámci stanovených 

limitů v oblasti limitu prostředků na platy a počtu míst v kapitole 

Ministerstvo obrany, tj. bez nároku na jejich navýšení. Do 

relevantních částí materiálu (Předkládací zpráva, Důvodová zpráva) 

požadujeme doplnit explicitní vyjádření ve znění: „Navržená právní 

úprava nezakládá nárok na navýšení limitu počtu míst a objemu 

prostředků na platy v kapitole Ministerstvo obrany“.  

Připomínáme, že v kapitole Ministerstvo obrany dochází pravidelně 

k navyšování počtu míst (v roce 2019 došlo k navýšení o 1 065 míst, 

v roce 2020 k navýšení o 1 035 míst, v roce 2021 k navýšení o 1 100 

míst a v roce 2022 k navýšení o dalších 1 100 míst), přičemž tyto 

nárůsty, resp. jejich vnitřní alokaci, považujeme za dostatečné i pro 

případné pokrytí navržené priority. 

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno. 

Veškeré dopady do personální a platové oblasti budou 

zajištěny v rámci stanovených limitů v oblasti limitu 

prostředků na platy a počtu míst v kapitole 

Ministerstvo obrany, tj. bez nároku na jejich navýšení. 

Do předkládací a důvodové zprávy je doplněna 

požadovaná věta v navrženém znění. 

 

 Upozorňujeme na nadměrný počet odstavců v návrhu novely 

zákona, kterých by v souladu s Čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády nemělo být více jak 6. 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno. 

 K bodu 13:  

Za text „§ 72 odst. 1“ vložit text „písm. e)“ a dále odstranit slova „na 

konci odstavce 1“ 

Doporučující připomínka 

 

Neakceptováno/vysvětleno. 

Úprava je provedena v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) 

Legislativních pravidel vlády, a to tak, že jsou za slovy 

„§ 72“ odstraněna slovy „odst. 1“. 

Plzeňský kraj K doplnění znění ust. § 7 písm. g), podle kterého „Krajské úřady 

zabezpečují podle požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu a 

ve spolupráci s ministerstvem vytvářejí podmínky pro činnost 

Neakceptováno.  

Namísto požadované úpravy je dohodnutým způsobem 

upřesněn text důvodové zprávy k předmětnému 
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branných subjektů podle tohoto zákona.“ 

Navrhujeme ponechat v původním znění odstavce g): „zabezpečují 

podle požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu.“ 

Odůvodnění: Doplněná povinnost krajských úřadů je formulována 

příliš vágně. Pokud by se mělo jednat o vytváření materiálních 

podmínek, krajský úřad nemá vlastní finanční prostředky ani žádný 

jiný majetek. Hospodaření s majetkem kraje včetně poskytování 

dotací či jiné nefinanční podpory (výpůjčky apod.) je samostatnou 

působností kraje vykonávanou radou či zastupitelstvem kraje. Kraje 

již dnes systematicky dle svých možností podporují neziskové 

organizace včetně těch, které spadají do navrhované definice 

branného subjektu. Pokud kraje dostanou do svého rozpočtu ze 

státního rozpočtu finanční prostředky na podporu branných subjektů, 

samozřejmě ji branným subjektům poskytnou, ovšem jedině cestou 

poskytnutí dotace podle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Poskytování dotací je však 

samostatnou působností kraje a nemůže být financováno z příspěvku 

na výkon přenesené působnosti, jak předpokládá předkládací zpráva. 

(V předkládací zprávě je mimo jiné uvedeno: „Finanční náklady na 

zajištění zájmové přípravy občanů k obraně státu cestou branných 

subjektů na úrovni územní samosprávy budou hrazeny z prostředků 

vyčleněných na výkon přenesené působnosti státní správy v rámci 

územních rozpočtů územních samosprávných celků. Předpokládá se 

dílčí navýšení příspěvku na přenesený výkon státní správy územními 

samosprávnými celky tak, aby byly pokryty náklady na výkon agendy 

těchto celků stanovené regulací. Jedná se zejména o agendu 

popsanou v § 7 písm. g), § 7a písm. j), § 8 písm. f) a § 52b odst. 5 

předkládaného návrhu zákona.“) 

Zásadní připomínka 

 

ustanovení. 

Nový text zdůvodnění k § 7 písm. g) zní takto: 

„Návrh nově stanovuje povinnost krajským úřadům ve 

spolupráci s Ministerstvem obrany vytvářet podmínky 

pro činnost branných subjektů. Tato povinnost se váže 

na dosavadní stav, kdy krajské úřady dle platného 

znění tohoto paragrafu zabezpečují podle požadavků 

obcí přípravu občanů k obraně státu. V praxi se bude 

jednat o nefinanční podporu, jakou je např. 

společenská podpora nebo udělení záštity. Toto 

ustanovení nezakládá krajským úřadům povinnost 

činnost branných subjektů podporovat finančně, 

ani povinnost se na dotacích poskytovaných 

Ministerstvem obrany administrativně podílet. 

Žádosti o finanční podporu adresované krajským 

úřadům budou i nadále krajskými úřady 

posuzovány individuálně.“ 

 

Připomínkové místo s vypořádáním vyslovilo 

souhlas. 

 K doplnění znění ust. § 7a písm. j), podle kterého „Obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností se podílejí na organizaci přípravy 

občanů k obraně státu a ve spolupráci s ministerstvem a krajskými 

Neakceptováno.  

Namísto požadované úpravy je dohodnutým způsobem 

upřesněn text důvodové zprávy k předmětnému 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JZJ11)



 57   

úřady vytvářejí podmínky pro činnost branných subjektů podle 

tohoto zákona.“  

Navrhujeme ponechat v původním znění odstavce j): „podílejí se na 

organizaci přípravy občanů k obraně státu“. 

Odůvodnění: Obdobně viz odůvodnění připomínky č. 1. 

Zásadní připomínka 

 

ustanovení. 

Nový text zdůvodnění k § 7a písm. j) zní takto: 

„Návrh nově stanovuje povinnost vytvářet podmínky 

pro činnost branných subjektů také obecním úřadům 

obcí s rozšířenou působností, a to ve spolupráci s 

Ministerstvem obrany a krajskými úřady. Tato 

povinnost se váže na dosavadní stav, kdy se obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností dle platného znění 

tohoto paragrafu podílejí na organizaci přípravy občanů 

k obraně státu. V praxi se bude jednat o nefinanční 

podporu, jakou je např. společenská podpora nebo 

udělení záštity. Toto ustanovení nezakládá obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností povinnost 

činnost branných subjektů podporovat finančně, 

ani povinnost se na dotacích poskytovaných 

Ministerstvem obrany administrativně podílet. 

Žádosti o finanční podporu adresované obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností budou i 

nadále obecními úřady obcí s rozšířenou působností 

posuzovány individuálně.“ 

 

Připomínkové místo s vypořádáním vyslovilo 

souhlas. 

 

 K doplnění znění ust. § 8 písm. f), podle kterého „Obecní úřady 

uplatňují požadavky na přípravu občanů k obraně státu u krajského 

úřadu cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

organizují jejich přípravu a ve spolupráci s krajskými úřady a 

obecními úřady obcí s rozšířenou působností vytvářejí podmínky 

pro činnost branných subjektů podle tohoto zákona.“ 

Navrhujeme ponechat v původním znění odstavce f): „uplatňují 

požadavky na přípravu občanů k obraně státu u krajského úřadu 

cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností a organizují 

Neakceptováno.  

Namísto požadované úpravy je dohodnutým způsobem 

upřesněn text důvodové zprávy k předmětnému 

ustanovení. 

Nový text zdůvodnění k § 8 písm. f) zní takto: 

„Návrh nově stanovuje povinnost vytvářet podmínky 

pro činnost branných subjektů také obecním úřadům, a 

to ve spolupráci s krajskými úřady a obecními úřady 

obcí s rozšířenou působností. Tato povinnost se váže na 
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jejich přípravu. 

Odůvodnění: Obdobně viz odůvodnění připomínky č. 1. 

Zásadní připomínka 

dosavadní stav, kdy obecní úřady dle platného znění 

tohoto ustanovení zákona č. 222/1999 Sb. uplatňují 

požadavky na přípravu občanů k obraně státu u 

krajského úřadu cestou obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností. V praxi se bude jednat o 

nefinanční podporu, jakou je např. společenská 

podpora nebo udělení záštity. Toto ustanovení 

nezakládá obecním úřadům povinnost činnost 

branných subjektů podporovat finančně, ani 

povinnost se na dotacích poskytovaných 

Ministerstvem obrany administrativně podílet. 

Žádosti o finanční podporu adresované obecním 

úřadům budou i nadále obecními úřady posuzovány 

individuálně.“ 

 

Připomínkové místo s vypořádáním vyslovilo 

souhlas. 

 

   

Olomoucký kraj K čl. I novelizačnímu bodu 5 – § 7 písm. g) 

§ 7 písm. g) bude nově znít:  „Krajské úřady k zajišťování obrany 

státu ...g) zabezpečují podle požadavků obcí přípravu občanů k 

obraně státu a ve spolupráci s ministerstvem vytvářejí podmínky pro 

činnost branných subjektů podle tohoto zákona“. 

Navrhujeme doplnit/upřesnit jakou konkrétní podobu má spolupráce 

mít. 

Považujeme za velmi důležité upřesnit, jakou konkrétní podobou 

bude spolupráce probíhat. Zda se například počítá, že krajské úřady 

budou řešit žádosti branných subjektů, uzavírat smlouvy, 

sumarizovat vyúčtování, či jinak případné žádosti branných subjektů 

administrovat? Domníváme se, že by tuto problematiku 

v jednotlivých krajích mělo řídit přímo Krajské vojenské velitelství. 

Akceptováno.  

Dohodnutým způsobem je upřesněn text důvodové 

zprávy k předmětnému ustanovení. 

Nový text zdůvodnění k § 7 písm. g) zní takto: 

„Návrh nově stanovuje povinnost krajským úřadům ve 

spolupráci s Ministerstvem obrany vytvářet podmínky 

pro činnost branných subjektů. Tato povinnost se váže 

na dosavadní stav, kdy krajské úřady dle platného 

znění tohoto paragrafu zabezpečují podle požadavků 

obcí přípravu občanů k obraně státu. V praxi se bude 

jednat o nefinanční podporu, jakou je např. 

společenská podpora nebo udělení záštity. Toto 

ustanovení nezakládá krajským úřadům povinnost 
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Zásadní připomínka 

 

činnost branných subjektů podporovat finančně, 

ani povinnost se na dotacích poskytovaných 

Ministerstvem obrany administrativně podílet. 

Žádosti o finanční podporu adresované krajským 

úřadům budou i nadále krajskými úřady 

posuzovány individuálně.“ 

 

 K čl. I novelizačnímu bodu 6 – § 7a písm. j) 

§ 7a písm. j) bude nově znít: „Obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností k zajišťování obrany státu … j) podílejí se na organizaci 

přípravy občanů k obraně státu a ve spolupráci s ministerstvem 

a krajskými úřady vytvářejí podmínky pro činnost branných subjektů 

podle tohoto zákona“ 

Navrhujeme doplnit/upřesnit jakou konkrétní podobu, má mít 

vytváření podmínek pro činnost branných subjektů 

Po konzultaci se zástupci obcí s rozšířenou působností 

v Olomouckém kraji považujeme za velmi důležité upřesnit, jakou 

konkrétní podobou spolupráce mají obce s rozšířenou působností 

vytvářet podmínky pro činnost branných subjektů. Zda bude na 

úrovni obcí s rozšířenou působností nějaký požadavek na 

administrativu atd. Na obcích je na agendu obrany (vyjma 

statutárních měst, kde jsou dvě až tři osoby) většinou určen jeden 

pracovník, který má na starosti celou agendu krizového řízení. 

Domníváme se, že by tuto problematiku na úrovni obcí s rozšířenou 

působností mělo řídit přímo Krajské vojenské velitelství.   

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno.  

Dohodnutým způsobem je upřesněn text důvodové 

zprávy k předmětnému ustanovení. 

Nový text zdůvodnění k § 7a písm. j) zní takto: 

„Návrh nově stanovuje povinnost vytvářet podmínky 

pro činnost branných subjektů také obecním úřadům 

obcí s rozšířenou působností, a to ve spolupráci s 

Ministerstvem obrany a krajskými úřady. Tato 

povinnost se váže na dosavadní stav, kdy se obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností dle platného znění 

tohoto paragrafu podílejí na organizaci přípravy občanů 

k obraně státu. V praxi se bude jednat o nefinanční 

podporu, jakou je např. společenská podpora nebo 

udělení záštity. Toto ustanovení nezakládá obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností povinnost 

činnost branných subjektů podporovat finančně, 

ani povinnost se na dotacích poskytovaných 

Ministerstvem obrany administrativně podílet. 

Žádosti o finanční podporu adresované obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností budou i 

nadále obecními úřady obcí s rozšířenou působností 

posuzovány individuálně.“ 

 

   

Kraj Vysočina Připomínka k Čl. I bodu 5 a násl.: Neakceptováno.  
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Navrhujeme vypustit navrhované změny v § 7 písm. g), § 7a písm. 

j), § 8 písm. f) návrhu zákona. 

Agendu obranného plánování resp. působnosti zákonů č. 222/1999 

Sb., 585/2004 Sb. a souvisejících právních předpisů vykonávají na 

úrovni krajů a ORP většinou útvary krizového řízení. Personální 

kapacity těchto útvarů, zejména na nejnižších liniích řízení, nejsou 

často dostatečné k plnění stávajících úkolů, jejichž rozsah je 

novelami právních předpisů v širším rámci bezpečnostní legislativy 

dále a opakovaně rozšiřován. Na úrovni krajů jsou mnohdy tyto 

personální kapacity vytíženy agendou celé řady administrativně 

náročných dotací.  

Situaci komentuje i Audit národní bezpečnosti (MV, 2016) na str. 83 

(cit.): „Na ústřední úrovni a především na úrovni územních 

samosprávných celků se projevuje nedostatek pracovníků 

zabývajících se problematikou krizového řízení (pracovníci ÚSC 

často vykonávají tuto činnost jen na část úvazku).“.  

Navrhovaný model financování zájmové přípravy občanů k obraně 

státu cestou branných subjektů z prostředků vyčleněných na výkon 

přenesené působnosti státní správy v rámci územních rozpočtů 

územních samosprávných celků proto nepodporujeme, neboť přinese 

další administrativní a personální vytížení.  Předpokládané dílčí 

navýšení příspěvku na přenesený výkon státní správy územními 

samosprávnými celky tak, aby byly pokryty náklady na výkon 

agendy těchto celků, tento problém v praxi bohužel uspokojivě 

neřeší. 

Zásadní připomínka 

 

Namísto požadované úpravy je dohodnutým způsobem 

upřesněn text důvodové zprávy k předmětným 

ustanovením. 

Nový text zdůvodnění k § 7 písm. g) zní takto: 

„Návrh nově stanovuje povinnost krajským úřadům ve 

spolupráci s Ministerstvem obrany vytvářet podmínky 

pro činnost branných subjektů. Tato povinnost se váže 

na dosavadní stav, kdy krajské úřady dle platného 

znění tohoto paragrafu zabezpečují podle požadavků 

obcí přípravu občanů k obraně státu. V praxi se bude 

jednat o nefinanční podporu, jakou je např. 

společenská podpora nebo udělení záštity. Toto 

ustanovení nezakládá krajským úřadům povinnost 

činnost branných subjektů podporovat finančně, 

ani povinnost se na dotacích poskytovaných 

Ministerstvem obrany administrativně podílet. 

Žádosti o finanční podporu adresované krajským 

úřadům budou i nadále krajskými úřady 

posuzovány individuálně.“ 

 

Nový text zdůvodnění k § 7a písm. j) zní takto: 

„Návrh nově stanovuje povinnost vytvářet podmínky 

pro činnost branných subjektů také obecním úřadům 

obcí s rozšířenou působností, a to ve spolupráci s 

Ministerstvem obrany a krajskými úřady. Tato 

povinnost se váže na dosavadní stav, kdy se obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností dle platného znění 

tohoto paragrafu podílejí na organizaci přípravy občanů 

k obraně státu. V praxi se bude jednat o nefinanční 

podporu, jakou je např. společenská podpora nebo 

udělení záštity. Toto ustanovení nezakládá obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností povinnost 

činnost branných subjektů podporovat finančně, 
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ani povinnost se na dotacích poskytovaných 

Ministerstvem obrany administrativně podílet. 

Žádosti o finanční podporu adresované obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností budou i 

nadále obecními úřady obcí s rozšířenou působností 

posuzovány individuálně.“ 

 

Nový text zdůvodnění k § 8 písm. f) zní takto: 

„Návrh nově stanovuje povinnost vytvářet podmínky 

pro činnost branných subjektů také obecním úřadům, a 

to ve spolupráci s krajskými úřady a obecními úřady 

obcí s rozšířenou působností. Tato povinnost se váže na 

dosavadní stav, kdy obecní úřady dle platného znění 

tohoto ustanovení zákona č. 222/1999 Sb. uplatňují 

požadavky na přípravu občanů k obraně státu u 

krajského úřadu cestou obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností. V praxi se bude jednat o 

nefinanční podporu, jakou je např. společenská 

podpora nebo udělení záštity. Toto ustanovení 

nezakládá obecním úřadům povinnost činnost 

branných subjektů podporovat finančně, ani 

povinnost se na dotacích poskytovaných 

Ministerstvem obrany administrativně podílet. 

Žádosti o finanční podporu adresované obecním 

úřadům budou i nadále obecními úřady posuzovány 

individuálně.“ 

 

Připomínkové místo s vypořádáním vyslovilo 

souhlas. 

 

 Připomínka k Čl. I bodu 12: 

Navrhujeme v § 52b odst. 3 písm. b) vypustit slovo 

„důvěryhodnost“.  

Akceptováno částečně. 
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Navrhujeme v § 52b odst. 3 vypustit písmeno e). 

 

Navrhujeme vypustit § 52d.  

Jedná se o podmínky podléhající subjektivnímu hodnocení, možným 

politickým preferencím či postojům, ať již členů akreditační komise 

nebo osob zpracovávajících stanovisko obecního úřadu, které mohou 

být diskriminační právě pro aktivní subjekty kvůli zkreslenému 

mediálnímu obrazu.  

Podmínka definovaná v § 52c (Bezúhonnost) je dle našeho názoru 

postačující a odpovídá principu presumpce neviny. 

Zásadní připomínka 

 

Z § 52b odst. 3 bylo v souladu s připomínkou 

vypuštěno písm. e). 

 

V případě důvěryhodnosti však považujeme situaci za 

odlišnou. V případě, měl-li by být subjekt žádající o 

akreditaci shledán nedůvěryhodným, budou muset 

existovat objektivní fakta, která budou 

nedůvěryhodnost subjektu potvrzovat. Posuzování 

důvěryhodnosti v návrhu tudíž zůstává zachováno. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním vyslovilo 

souhlas. 

 

   

Jihomoravský 

kraj 

Novela ukládá krajům v § 7 písm. g) novou povinnost „ve 

spolupráci s ministerstvem vytvářejí podmínky pro činnost branných 

subjektů podle tohoto zákona“ 

Tato povinnost není však v celém znění novely více specifikována. 

Není uvedeno, v čem bude povinnost vytvářet podmínky pro činnost 

branných subjektů ve spolupráci ministerstvem obrany spočívat, zda 

se jedná o personální, finanční, materiální nebo jinou formu 

podpory.  
Doporučujeme specifikovat činnosti, které budou krajskými úřady v této 
oblasti vykonávány.  

Zásadní připomínka 

 

 

Akceptováno.  

Pro účely bližší specifikace je dohodnutým způsobem 

upřesněn text důvodové zprávy k předmětnému 

ustanovení. 

Nový text zdůvodnění k § 8 písm. f) zní takto: 

„Návrh nově stanovuje povinnost vytvářet podmínky 

pro činnost branných subjektů také obecním úřadům, a 

to ve spolupráci s krajskými úřady a obecními úřady 

obcí s rozšířenou působností. Tato povinnost se váže na 

dosavadní stav, kdy obecní úřady dle platného znění 

tohoto ustanovení zákona č. 222/1999 Sb. uplatňují 

požadavky na přípravu občanů k obraně státu u 

krajského úřadu cestou obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností. V praxi se bude jednat o 

nefinanční podporu, jakou je např. společenská 

podpora nebo udělení záštity. Toto ustanovení 

nezakládá obecním úřadům povinnost činnost 

branných subjektů podporovat finančně, ani 
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povinnost se na dotacích poskytovaných 

Ministerstvem obrany administrativně podílet. 

Žádosti o finanční podporu adresované obecním 

úřadům budou i nadále obecními úřady posuzovány 

individuálně.“ 

 

 Novela ukládá obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v § 7a 

písm. j) novou povinnost „ve spolupráci s ministerstvem a krajskými 

úřady vytvářejí podmínky pro činnost branných subjektů podle 

tohoto zákona“ 

Ve znění novely není specifikováno, v čem bude spolupráce 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při vytváření podmínek 

pro činnost branných subjektů ve spolupráci ministerstvem obrany a 

krajskými úřady spočívat, zda se jedná o personální, finanční, 

materiální nebo jinou formu podpory. 

Doporučujeme specifikovat činnosti obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností při vytváření podmínek pro činnost 

branných subjektů podle tohoto zákona.   

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno.  

Pro účely bližší specifikace je dohodnutým způsobem 

upřesněn text důvodové zprávy k předmětnému 

ustanovení. 

Nový text zdůvodnění k § 7a písm. j) zní takto: 

„Návrh nově stanovuje povinnost vytvářet podmínky 

pro činnost branných subjektů také obecním úřadům 

obcí s rozšířenou působností, a to ve spolupráci s 

Ministerstvem obrany a krajskými úřady. Tato 

povinnost se váže na dosavadní stav, kdy se obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností dle platného znění 

tohoto paragrafu podílejí na organizaci přípravy občanů 

k obraně státu. V praxi se bude jednat o nefinanční 

podporu, jakou je např. společenská podpora nebo 

udělení záštity. Toto ustanovení nezakládá obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností povinnost 

činnost branných subjektů podporovat finančně, 

ani povinnost se na dotacích poskytovaných 

Ministerstvem obrany administrativně podílet. 

Žádosti o finanční podporu adresované obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností budou i 

nadále obecními úřady obcí s rozšířenou působností 

posuzovány individuálně.“ 

 

 Novela ukládá obecním úřadům v § 8 písm. f) novou povinnost „ve 

spolupráci s krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou 

působností vytvářejí podmínky pro činnost branných subjektů podle 

Akceptováno.  

Pro účely bližší specifikace je dohodnutým způsobem 

upřesněn text důvodové zprávy k předmětnému 
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tohoto zákona“ 

Ve znění novely není specifikováno, v čem bude spolupráce 

obecních úřadů při vytváření podmínek pro činnost branných 

subjektů ve spolupráci s krajskými úřady a obecními úřady obcí 

s rozšířenou působností spočívat, zda se jedná o personální, finanční, 

materiální nebo jinou formu podpory. 
Doporučujeme specifikovat činnosti obecních úřadů při vytváření 

podmínek pro činnost branných subjektů podle tohoto zákona.  

Zásadní připomínka 

 

ustanovení. 

Nový text zdůvodnění k § 8 písm. f) zní takto: 

„Návrh nově stanovuje povinnost vytvářet podmínky 

pro činnost branných subjektů také obecním úřadům, a 

to ve spolupráci s krajskými úřady a obecními úřady 

obcí s rozšířenou působností. Tato povinnost se váže na 

dosavadní stav, kdy obecní úřady dle platného znění 

tohoto ustanovení zákona č. 222/1999 Sb. uplatňují 

požadavky na přípravu občanů k obraně státu u 

krajského úřadu cestou obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností. V praxi se bude jednat o 

nefinanční podporu, jakou je např. společenská 

podpora nebo udělení záštity. Toto ustanovení 

nezakládá obecním úřadům povinnost činnost 

branných subjektů podporovat finančně, ani 

povinnost se na dotacích poskytovaných 

Ministerstvem obrany administrativně podílet. 

Žádosti o finanční podporu adresované obecním 

úřadům budou i nadále obecními úřady posuzovány 

individuálně.“ 

 

 Novela nově zavádí § 52g Akreditace programu zájmové přípravy 

občanů k obraně státu. V návrhu zákona jsou uvedeny odstavce (1), 

(2), (4), (5) a (6). Není uveden odstavec (3), přestože na něj text 

v odstavci (4) a (6) přímo odkazuje. 

Doporučující připomínka 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky, odstavce včetně odkazů 

přečíslovány. 

 V § 6 odst. 1 věta první je uvedeno: „Ministerstvo obrany (dále jen 

„ministerstvo“) k zajišťování obrany státu...“. Vzhledem k vložení 

nového odst. 9 do § 2 doporučujeme zkratku (dále jen 

„ministerstvo“) přesunout do § 2 odst. 9 poslední věta: 

„Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou 

seznam branných činností využitelných v rámci přípravy občanů 

k obraně státu.“ 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky, legislativní zkratka je 

zavedena na místě prvního výskytu. 
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Doporučující připomínka 

   

Jihočeský kraj K § 7, odst. g): 

krajské úřady … „zabezpečují podle požadavků obcí přípravu 

občanů k obraně státu a ve spolupráci s ministerstvem vytvářejí 

podmínky pro činnost branných subjektů podle tohoto zákona“.  

Vzhledem k blíže nespecifikovanému pojmu „vytváření podmínek 

pro činnost branných subjektů“ vzniká prostor pro domněnku, že by 

se s krajskými úřady mohlo počítat jako se subjekty, které by 

administrovaly žádosti branných subjektů, sumarizovaly vyúčtování 

a administrovaly vyplácení odměn branným subjektům 

z alokovaných grantových prostředků MO. Zatím co stávající verze 

právní úpravy počítá s konkretizací úkolů KÚ na základě 

konkrétních požadavků obcí, navrhovaná verze je příliš obecná. 

Pozn.: vzhledem k předpokládanému personálnímu i finančnímu 

zajištění tohoto úkolu na úrovni MO i KVV, uváděnému v důvodové 

zprávě, by výše uvedená činnost plně náležela MO a KVV.   

Návrh: konkretizovat o jaké podmínky pro činnost branných 

subjektů se u KÚ jedná. 

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno.  

Pro účely bližší konkretizace je dohodnutým způsobem 

upřesněn text důvodové zprávy k předmětnému 

ustanovení. 

Nový text zdůvodnění k § 8 písm. f) zní takto: 

„Návrh nově stanovuje povinnost vytvářet podmínky 

pro činnost branných subjektů také obecním úřadům, a 

to ve spolupráci s krajskými úřady a obecními úřady 

obcí s rozšířenou působností. Tato povinnost se váže na 

dosavadní stav, kdy obecní úřady dle platného znění 

tohoto ustanovení zákona č. 222/1999 Sb. uplatňují 

požadavky na přípravu občanů k obraně státu u 

krajského úřadu cestou obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností. V praxi se bude jednat o 

nefinanční podporu, jakou je např. společenská 

podpora nebo udělení záštity. Toto ustanovení 

nezakládá obecním úřadům povinnost činnost 

branných subjektů podporovat finančně, ani 

povinnost se na dotacích poskytovaných 

Ministerstvem obrany administrativně podílet. 

Žádosti o finanční podporu adresované obecním 

úřadům budou i nadále obecními úřady posuzovány 

individuálně.“ 

 

 K § 7a, odst. j): 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností … „podílejí se na 

organizaci přípravy občanů k obraně státu a ve spolupráci 

s ministerstvem a krajskými úřady vytvářejí podmínky pro činnost 

branných subjektů podle tohoto zákona“.  

Akceptováno.  

Pro účely bližší specifikace je dohodnutým způsobem 

upřesněn text důvodové zprávy k předmětnému 

ustanovení. 

Nový text zdůvodnění k § 7a písm. j) zní takto: 
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Role OÚ ORP v navrhovaném znění je příliš obecná a v podstatě 

vytváří spekulativní prostor (stejně jako u KÚ) k zahlcení OÚ ORP 

činností, která ve smyslu připravované novely a na základě 

důvodové zprávy spíše náleží MO a KVV. 

Návrh: je nutno konkretizovat o jaké podmínky se u OÚ ORP jedná. 

Zásadní připomínka 

 

„Návrh nově stanovuje povinnost vytvářet podmínky 

pro činnost branných subjektů také obecním úřadům 

obcí s rozšířenou působností, a to ve spolupráci s 

Ministerstvem obrany a krajskými úřady. Tato 

povinnost se váže na dosavadní stav, kdy se obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností dle platného znění 

tohoto paragrafu podílejí na organizaci přípravy občanů 

k obraně státu. V praxi se bude jednat o nefinanční 

podporu, jakou je např. společenská podpora nebo 

udělení záštity. Toto ustanovení nezakládá obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností povinnost 

činnost branných subjektů podporovat finančně, 

ani povinnost se na dotacích poskytovaných 

Ministerstvem obrany administrativně podílet. 

Žádosti o finanční podporu adresované obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností budou i 

nadále obecními úřady obcí s rozšířenou působností 

posuzovány individuálně.“ 

 

 K § 8, odst. f): 

Obecní úřady … „uplatňují požadavky na přípravu občanů k obraně 

státu u krajského úřadu cestou obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, organizují jejich přípravu a ve spolupráci s krajskými 

úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností vytvářejí 

podmínky pro činnost branných subjektů podle tohoto zákona“.  

Role OÚ v navrhovaném znění je příliš obecná a v podstatě rovněž 

vytváří spekulativní prostor (stejně jako u KÚ a OÚ ORP) 

k zahlcení OÚ činností, která ve smyslu připravované novely a na 

základě důvodové zprávy spíše náleží MO a KVV. 

Návrh: je nutno konkretizovat o jaké podmínky se u OÚ jedná. 

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno.  

Pro účely bližší konkretizace je dohodnutým způsobem 

upřesněn text důvodové zprávy k předmětnému 

ustanovení. 

Nový text zdůvodnění k § 8 písm. f) zní takto: 

„Návrh nově stanovuje povinnost vytvářet podmínky 

pro činnost branných subjektů také obecním úřadům, a 

to ve spolupráci s krajskými úřady a obecními úřady 

obcí s rozšířenou působností. Tato povinnost se váže na 

dosavadní stav, kdy obecní úřady dle platného znění 

tohoto ustanovení zákona č. 222/1999 Sb. uplatňují 

požadavky na přípravu občanů k obraně státu u 

krajského úřadu cestou obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností. V praxi se bude jednat o 
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nefinanční podporu, jakou je např. společenská 

podpora nebo udělení záštity. Toto ustanovení 

nezakládá obecním úřadům povinnost činnost 

branných subjektů podporovat finančně, ani 

povinnost se na dotacích poskytovaných 

Ministerstvem obrany administrativně podílet. 

Žádosti o finanční podporu adresované obecním 

úřadům budou i nadále obecními úřady posuzovány 

individuálně.“ 

 

 K § 52b, odst. 5: 

„Akreditační komise si k posouzení skutečností uvedených 

v odstavci 3 písm. d) a e) může vyžádat stanovisko obecního úřadu 

obce, ve které má branný subjekt sídlo nebo ve které vykonává 

činnost“.  

V uvedeném odstavci 3, u písm. d) se jedná o záruky řádného 

provedení programu a u písm. e) o pověst branného subjektu. Je 

diskutabilní, jaké zákonné prostředky má OÚ obce k získání 

informací pro záruky ohledně konkrétní činnosti a pověsti daného 

subjektu v souvislosti s akreditačním procesem. Za výběr branného 

subjektu plně ve smyslu předkládané novely tohoto předpisu 

odpovídá akreditační komise MO a tato nemůže přesouvat část 

odpovědnosti na jiný subjekt. Z navrhované novely není jasné, jakou 

roli by případné vyjádření OÚ k oběma výše uvedeným 

charakteristikám (záruka řádného provedení programu a pověst 

branného subjektu) v celém procesu akreditace hrálo. 

Návrh: uvedený odstavec buď vypustit, nebo konkretizovat, jaké 

zákonné prostředky a na základě jakých právních předpisů OÚ obce 

může v uvedeném procesu využít.  

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno. 

Možnost vyžádat si stanovisko obecního úřadu je 

z návrhu vypuštěna.  
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Národní 

bezpečnostní 

úřad 

K novelizačnímu bodu 1 (§2 odst. 11) 

Doporučujeme doplnit důvodovou zprávu o vysvětlení, co se rozumí 

pojmem „objekt“ a jaký je rozdíl mezi „objektem“ a „pozemkem, 

budovou nebo jejich souborem“.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna o následující text. 

Objektem se rozumí např. polygon, cvičiště, zákop, 

okop, věž, překážková dráha, lanové centrum, lezecká 

stěna a jiná konstrukce k provádění branné činnosti, 

dočasná stavba (mobilní buňka, stánek, pódium, stan, 

kotec) nebo konstrukce nesoucí technologie (ozvučení, 

osvětlení). Pojmy pozemek a budova jsou definovány v 

§ 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon). Vodní plochou se s přiměřeným 

využitím § 2 odst. 4 a 6 zákona 254/2001 Sb., zákon o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

rozumí pozemek sloužící jako přirozená nádrž nebo 

umělý vodní útvar (např. tůně, rybníky, jezera, 

přehradní nádrže), využitelný při provádění branných 

činností. 

 K novelizačnímu bodu 12 (§ 52j) 

Navrhujeme zvážit, zda by nebylo vhodné pozastavit akreditaci 

branného subjektu nebo akreditaci programu do doby zjednání 

nápravy v případě, že Ministerstvo obrany v rámci výkonu kontroly 

akreditovaných branných subjektů zjistí závažné nedostatky při 

uskutečňování akreditovaných programů.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Návrh byl zvážen a text ustanovení byl upraven, a to 

tak, že je možné v případě závažných nedostatků 

pozastavit akreditaci programu zájmové přípravy 

občanů k obraně stát. Pozastavování akreditace 

branného subjektu, která sama o sobě není spjata 

s poskytováním podpory, nepovažuje Ministerstvo 

obrany za nezbytné. 

 

Do § 52j odst. 2 je doplněna věta, která zní: 

 

„Jsou-li nedostatky závažné, rozhodne ministerstvo 

současně s výzvou k nápravě o pozastavení akreditace 

programu zájmové přípravy občanů k obraně státu, 

jehož se zjištěné nedostatky týkají.“ 

 

 K novelizačnímu bodu 12 (§ 52g) Akceptováno. 
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Doporučujeme opravit označení odstavců (chybí odstavec 3) a 

současně navrhujeme opravit odkazy v odstavci 4 a 6 tohoto 

ustanovení. Odkazuje se zde mimo jiné na odstavec 3, který 

v předmětném ustanovení není.  

Doporučující připomínka 

 

Text upraven dle připomínky, odstavce včetně odkazů 

přečíslovány. 

   

Ministerstvo 

spravedlnosti 

K čl. I bodu 4 (§ 6a odst. 3 a 7) 

Z navržené textace § 6a odst. 3 věty první plyne, že by mělo 

Ministerstvo obrany zapisovat branné subjekty do rejstříku ex 

officio. Ustanovení § 6a odst. 7 však předpokládá, že bude k zápisu 

docházet na základě žádosti branného subjektu, když zakládá 

zákonné zmocnění pro vydání vzoru tiskopisu „návrhu na provedení 

zápisu do rejstříku branných subjektů“. Uvedená ustanovení tak lze 

považovat za vzájemně rozporná. Požadujeme proto odstranění 

uvedeného rozporu. Upozorňujeme přitom, že pakliže by mělo 

docházet k zápisu do rejstříku na základě žádosti akreditované 

branné osoby, bylo by vhodné návrh dopracovat o mechanismy, 

prostřednictvím nichž by bylo možné splnění této povinnosti 

vymáhat, resp. její nesplnění sankcionovat, jelikož důvody pro 

odejmutí akreditace uvedené v § 52j odst. 2 a 3 nelze v případě 

nepodání žádosti aplikovat. 

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno. 

Ministerstvo obrany zapisovat branné subjekty do 

rejstříku ex officio. Část zmocnění původně řešící vzor 

žádosti o zapisování do rejstříku je proto vypuštěna.  

 

Zbývající část zmocnění upravená původně v odstavci 

7, je nově upravena a zahrnuta do odstavce 3 a bude 

znít takto:  

 

„Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor tiskopisu 

oznámení změn údajů o branném subjektu vedených v 

rejstříku branných subjektů.“ 

 K čl. I bodu 12 (§ 52b odst. 4) 

Předmětné ustanovení zakládá zmocnění stanovit vyhláškou 

„základní kritéria pro posuzování skutečností uvedených v odstavci 

3 písm. b) až d)“, tedy, mimo jiné, rovněž pro posouzení 

bezúhonnosti a důvěryhodnosti. Upozorňujeme, že v případě právě 

uvedených kritérií nemůže vyhláška stanovovat základní kritéria 

posuzování, jelikož ta jsou uvedena již v § 52c a 52d návrhu zákona. 

Akceptováno. 

Zmocnění je upraveno tak, že budou vyhláškou 

stanovena základní kritéria pouze pro posuzování 

skutečností uvedených v odstavci 3 písm. c) a d), tj. 

připomínkou napadená část bude z návrhu vypuštěna 

(základní kritéria posuzování bezúhonnosti a 

důvěryhodnosti nebudou vyhláškou stanovována). 
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Požadujeme proto ze zmocňovacího ustanovení vypustit zmocnění 

k stanovení základních kritérií bezúhonnosti a důvěryhodnosti. 

Zásadní připomínka 

 

 

 K čl. I bodu 12 (§ 52c odst. 1)  

Navrženou textaci předmětného ustanovení považujeme za matoucí. 

Za prvé, podle navržené textace písmene a) by podmínku 

bezúhonnosti neměla splňovat osoba, která byla odsouzena „pro 

úmyslný trestný čin nebo přečin proti majetku“. Podle § 14 odst. 2 

trestního zákoníku jsou přečiny rovněž úmyslné trestné činy, za něž 

trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 

sazby nejméně deset let. V navržené textaci by tedy zřejmě mělo být 

rozlišováno mezi úmyslnými a nedbalostními trestnými činy, a 

nikoliv mezi úmyslnými trestnými činy a přečiny. 

Za druhé, podle písmene b) téhož odstavce by podmínku 

bezúhonnosti neměla splňovat osoba, která byla odsouzena za 

„přečin proti pořádku ve věcech veřejných“. Upozorňujeme, že se 

tak uvedená podmínka nevztahuje na zločiny proti pořádku ve 

věcech veřejných, v důsledku čehož může například dojít k situaci, 

kdy podmínku bezúhonnosti nebude splňovat osoba, která byla 

odsouzena pro přečin násilí proti úřední osobě, zatímco osoba, která 

byla odsouzena pro zločin násilí proti úřední osobě spáchané se 

zbraní, podmínku bezúhonnosti splňovat bude. 

Za třetí, podle návrhu § 52c odst. 2 by podmínku bezúhonnosti 

neměly splňovat rovněž osoby, které byly pravomocně uznány 

vinnými ze spáchání přestupku v oblasti obrany ČR nebo na úseku 

zbraní, střeliva, munice a nakládání s bezpečnostním materiálem. 

Považujeme obecně za nevhodné, pakliže je splnění podmínky 

bezúhonnosti podmíněno „přestupkovou bezúhonností“ na úseku 

zbraní, avšak skutečnost, že byla osoba odsouzena pro trestný čin 

nedovoleného ozbrojování podle § 279 trestního zákoníku, 

nepředstavuje důvod, aby nebyla považována za bezúhonnou. 

Obdobné platí rovněž v případě přestupků v oblasti obrany ČR.  

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky.  

§ 52c odst. 1 písm. po úpravě zní takto: 

„(1) Za bezúhonný se pro účely akreditace branného 

subjektu nepovažuje branný subjekt, který byl 

pravomocně odsouzen pro  

a) úmyslný trestný čin, nebo  

b) nedbalostní trestný čin proti majetku, proti pořádku 

ve věcech veřejných, proti obraně státu nebo proti 

České republice, cizímu státu a mezinárodní 

organizaci.  

 

(2) Za bezúhonného se pro účely akreditace branného 

subjektu nepovažuje též ten, 

a)         jehož trestní stíhání pro trestný čin uvedený v 

odstavci 1 bylo na základě pravomocného rozhodnutí o 

schválení narovnání nebo odstoupení od trestního 

stíhání zastaveno a od tohoto rozhodnutí ještě 

neuplynul jeden rok, nebo 

b)         v jehož trestním stíhání pro trestný čin uvedený 

v odstavci 1 bylo rozhodnuto o podmíněném zastavení 

trestního stíhání nebo podmíněném odložení podání 

návrhu na potrestání, nebylo-li rozhodnuto o tom, že se 

v průběhu zkušební doby osvědčil nebo má-li se za to, 

že se osvědčil. 

 

Text byl upraven tak, že za bezúhonný nebude 

považován jakýkoli branný subjekt, který spáchá 

jakýkoli úmyslný trestný čin. Vycházíme přitom 
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Za čtvrté, upozorňujeme, že návrh neřeší situace, kdy k odsouzení 

pachatele trestného činu nedojde s ohledem na využití odklonu 

v trestním řízení, resp. v případě podmíněného zastavení trestního 

řízení. 

Požadujeme proto přepracovat uvedené ustanovení ve smyslu 

vznesených připomínek. 

Zásadní připomínka 

 

z předpokladu, že trestný čin nedovoleného 

ozbrojování nelze spáchat z nedbalosti, neboť to trestní 

zákoník nestanovuje. 

 

 

 

 

 

 K čl. I bodu  12 (§ 52c odst. 4) 

Navrženou textaci považujeme za nevhodnou a složitou. 

Požadujeme proto ustanovení formulovat následovně:  

„Branný subjekt se považuje za bezúhonný rovněž tehdy, hledí-li se 

na branný subjekt, jeho statutární orgán nebo člena jeho 

statutárního orgánu, jako by nebyl za trestný čin uvedený v odstavci 

1 odsouzen.“ 

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. Po zapracování 

připomínek i dalších připomínkových míst bude text 

příslušného odstavce 5 (dříve 4) znít takto: 

 

„(5) Branný subjekt se považuje za bezúhonný rovněž  

a)  hledí-li se na něj, jeho statutární orgán, člena jeho 

statutárního orgánu, lektora nebo garanta jeho 

programu zájmové přípravy občanů k obraně státu jako 

by nebyl za trestný čin uvedený v odstavci 1 odsouzen, 

nebo 

b) uplynuly-li 3 roky od nabytí právní moci rozhodnutí, 

kterým byl branný subjekt, jeho statutární orgán, člen 

jeho statutárního orgánu, lektor nebo garant jeho 

programu zájmové přípravy občanů k obraně státu 

uznán vinným ze spáchání přestupku uvedeného 

v odstavci 3.“ 

 

 K čl. I bodu 12 (§ 52c odst. 5) 

Požadujeme zpřesnit navrženou úpravu komunikace s Rejstříkem 

trestů následujícím způsobem: 

„Ministerstvo si za účelem prokázání bezúhonnosti podle odstavců 1 

a 2 vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence 

přestupků vedené Rejstříkem trestů. Žádost o vydání výpisu z 

Rejstříku trestů, výpis z Rejstříku trestů, žádost o vydání opisu z 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. Po zapracování 

připomínek i dalších připomínkových míst bude text 

příslušného odstavce 6 (dříve 5) znít takto: 

 

„(6) Ministerstvo si za účelem prokázání bezúhonnosti 

podle odstavců 1 až 5 vyžádá výpis z evidence 
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evidence přestupků a opis z evidence přestupků se předávají v 

elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ 

Zásadní připomínka 

 

Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků vedené 

Rejstříkem trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku 

trestů, výpis z Rejstříku trestů, žádost o vydání opisu z 

evidence přestupků a opis z evidence přestupků se 

předávají v elektronické podobě způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Splnění podmínky 

bezúhonnosti ve vztahu k ukončení trestního stíhání 

podle odstavce 2 a přestupkům uvedeným v odstavci 3 

dokládá branný subjekt, jeho statutární orgán, člen jeho 

statutárního orgánu, lektor nebo garant jeho programu 

zájmové přípravy občanů k obraně státu též čestným 

prohlášením.“ 

 

 K čl. I bodu 12 (§ 52j odst. 2)  

Podle návrhu bude moci Ministerstvo obrany, nezjedná-li branný 

subjekt ve stanovené době nápravu, odejmout akreditaci programu 

zájmové přípravy občanů, resp. akreditaci brannému subjektu jako 

takovému. Upozorňujeme, že návrh nestanovuje, ve kterých 

případech bude moci Ministerstvo obrany odejmout pouze akreditaci 

programu a ve kterých rovněž akreditaci samotnému brannému 

subjektu. S ohledem na skutečnost, že by měla výzva ke zjednání 

nápravy navazovat na kontrolu uskutečňování akreditovaných 

programů zájmové přípravy občanů (srov. § 52j odst. 1 návrhu 

zákona), by přitom tato pravomoc měla být zřejmě primárně 

uskutečňována ve vztahu k odejmutí akreditace kontrolovaného 

programu. Požadujeme proto v návrhu explicitně stanovit, ve 

kterých případech bude moci Ministerstvo obrany odejmout 

akreditaci programu a ve kterých akreditaci brannému subjektu jako 

takovému.  

Zásadní připomínka 

 

Akceptováno. 

V § 52j byly upraveny odstavce 2 a 3, a to tak, aby 

možnosti odnímání akreditace byly rozlišeny a bylo 

zřejmé, že akreditaci branného subjektu lze odejmout 

pouze tehdy, pokud Ministerstvo obrany při kontrole 

zjistí závažné nedostatky u více než jednoho 

akreditovaného programu zájmové přípravy občanů 

k obraně státu tohoto branného subjektu a ten ve 

stanovené lhůtě nezjedná jejich nápravu, nebo pokud 

branný subjekt přestal splňovat podmínky pro udělení 

akreditace branného subjektu. 

 

Celý § 52j bude znít takto: 

 

„§ 52j 

Kontrola činnosti akreditovaných branných 

subjektů, odnětí, zrušení a zánik akreditace 

 

(1) Ministerstvo kontroluje činnost akreditovaných 

branných subjektů při uskutečňování akreditovaných 
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programů zájmové přípravy občanů k obraně státu; 

při kontrole postupuje ministerstvo podle kontrolního 

řádu30). 

  

(2) Zjistí-li ministerstvo při kontrole podle odstavce 1 

nedostatky, vyzve akreditovaný branný subjekt, aby ve 

stanovené lhůtě zjednal nápravu. Jsou-li nedostatky 

závažné, rozhodne ministerstvo současně s výzvou 

k nápravě o pozastavení akreditace programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu, jehož se zjištěné 

nedostatky týkají. Nezjedná-li branný subjekt 

ve stanovené lhůtě nápravu, ministerstvo mu akreditaci 

programu zájmové přípravy občanů k obraně státu 

odejme. Ministerstvo odejme akreditaci programu 

zájmové přípravy občanů k obraně státu také v případě, 

že přestal splňovat podmínky pro udělení akreditace. 

 

(3) Ministerstvo odejme akreditaci branného subjektu, 

pokud 

a) při kontrole zjistí závažné nedostatky u více než 

jednoho akreditovaného programu zájmové přípravy 

občanů k obraně státu tohoto branného subjektu a ten 

ve stanovené lhůtě nezjedná jejich nápravu, nebo 

b) branný subjekt přestal splňovat podmínky pro 

udělení akreditace branného subjektu. 

 

(4) Ministerstvo akreditaci branného subjektu nebo 

akreditaci programu zájmové přípravy občanů k obraně 

státu zruší na žádost branného subjektu. 

 

(5) Akreditace branného subjektu nebo akreditace 

programu zájmové přípravy občanů k obraně státu 

zaniká uplynutím doby její platnosti. 
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30) Zákon č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.“ 

 

 

 

 K čl. I bodu 4 (obecně k § 6a)  

Návrhem dochází k ustavení „Rejstříku branných subjektů“ jako 

nového informačního systému veřejné správy. Upozorňujeme, že 

zvolený název předmětného informačního systému lze považovat za 

matoucí, jelikož do rejstříku nemají být zapisovány veškeré branné 

subjekty ve smyslu legální definice nově zakotvené v § 2 odst. 10 

návrhu zákona, nýbrž pouze akreditované branné subjekty (srov. § 

6a odst. 3 návrhu zákona). Doporučujeme proto název rejstříku 

změnit následovně: „Rejstřík akreditovaných branných subjektů“. 

  

Dále ve vztahu k navržené právní úpravě vedení rejstříku branných 

subjektů upozorňujeme, že z návrhu není zřejmé, jaké údaje a po jak 

dlouhou dobu mají být v rejstříku uchovávány o branných 

subjektech, jež zanikly, resp., v jejichž případě došlo k odejmutí či 

zrušení akreditace. Doporučujeme proto dopracovat návrh § 6a o 

regulaci dané problematiky.  

Doporučující připomínka. 

 

Neakceptováno. 

Jestliže bude jasně zákonem stanoveno, jaké branné 

subjekty se do rejstříku zapisují, jsme toho názoru, že 

není nezbytné název rejstříku dělat složitějším, 

přestože by pak byl preciznější. 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Text § 6a upraven dle připomínky.  

 K čl. I bodu 4 [§ 6a odst. 2 písm. g)] 

Návrh předmětného ustanovení používá pojem „ukončení činnosti 

v oblasti obranných činností“. Konstatujeme, že pod daný pojem 

nelze podřadit odejmutí a zánik akreditace ve smyslu § 52j odst. 2 až 

4 návrhu zákona, jelikož odejmutím či zánikem akreditace nemusí 

dojít k ukončení branné činnosti ve smyslu § 2 odst. 9 návrhu 

zákona. Upozorňujeme přitom, že návrh § 6a nestanovuje povinnost 

zapisovat do rejstříku údaj o odejmutí akreditace, a to ačkoliv návrh 

§ 52d odst. 2 předpokládá, že by mělo Ministerstvo obrany mít 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. Do rejstříku branných 

subjektů se budou zapisovat údaje o datu odejmutí, 

pozastavení i zrušení akreditace. 
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informace o tom, zda brannému subjektu v minulosti nebyla 

akreditace odňata. Doporučujeme proto do § 6a odst. 2 doplnit 

povinnost zapisovat údaj o datu odejmutí akreditace.  

Doporučující připomínka    

 

 K čl. I bodu 4 [§ 6a odst. 2 písm. h)] 

Podle navržené textace by měly být do rejstříku branných subjektů 

zapisovány rovněž „údaje o branném subjektu, který tento program 

[zájmové přípravy občanů] provedl“. Z návrhu však není zřejmé, 

jaké údaje o branném subjektu mají být do rejstříku zapsány. 

Doporučujeme proto v předmětném ustanovení stanovit rozsah 

údajů zapisovaných do rejstříku o branném subjektu, který provedl 

program zájmové přípravy občanů. 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Slova „údaje o branném subjektu“ byla nahrazena 

slovy „název, sídlo a identifikační číslo branného 

subjektu“. 

 K čl. I bodu 4 (§ 6a odst. 8)  

Podle návrhu by mělo Ministerstvo obrany „z rejstříku branných 

subjektů zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam 

akreditovaných branných subjektů …“. Uvedená povinnost však 

odporuje návrhu § 6a odst. 1, podle něhož je rejstřík neveřejný. 

Doporučujeme proto stanovit, že Ministerstvo obrany „zveřejňuje 

způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam akreditovaných 

branných subjektů“, aniž by však bylo toto zveřejnění vázáno na 

přístup do rejstříku branných subjektů.     

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno jinak. 

Navrhované znění § 6a bylo zcela přepracováno a 

upraveno tak, že rejstřík branných subjektů bude 

rozdělen na veřejnou a neveřejnou část. § 6a bude nově 

znít takto:  

 
„§ 6a  

Rejstřík branných subjektů 

 

 

(1) Rejstřík branných subjektů je informačním 

systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů 

o branných subjektech a programech zájmové přípravy 

občanů k obraně státu akreditovaných podle § 52a. 

Správcem rejstříku branných subjektů je ministerstvo. 

Rejstřík branných subjektů je funkčně rozdělen na dvě 

části, a to rejstřík akreditací a podpory, který je 

veřejnou evidencí, a rejstřík kontroly a přípravy, který 
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je evidencí neveřejnou.       

 

(2) Ministerstvo zapisuje do rejstříku branných 

subjektů  

a) v části rejstříku akreditací a podpory tyto údaje: 

1.   název, sídlo a identifikační číslo branného 

subjektu, 

2.     statutární orgán branného subjektu, 

3.     předmět hlavní činnosti branného subjektu, 

4.     předmět vedlejší hospodářské činnosti branného 

subjektu, je-li vykonávána, 

5.     předmět činnosti branného subjektu v oblasti 

branných činností, 

6.     členství branného subjektu v jiné organizaci, 

7.     datum vydání rozhodnutí o akreditaci branného 

subjektu, datum nabytí právní moci rozhodnutí 

a dobu trvání akreditace, 

8.     seznam všech akreditovaných programů 

zájmové přípravy občanů k obraně státu 

branného subjektu, datum vydání rozhodnutí o 

akreditaci jednotlivých programů, datum nabytí 

právní moci rozhodnutí a dobu trvání 

jednotlivých akreditací, 

9.     datum nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí 

nebo zrušení akreditace branného subjektu a 

důvod vydání rozhodnutí, 

10.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o 

pozastavení, odnětí nebo zrušení akreditace 

programu zájmové přípravy občanů k obraně 

státu a důvod vydání rozhodnutí, 

11.  datum zrušení branného subjektu, 

12.  datum ukončení činnosti branného subjektu v 

oblasti branných činností, 
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13.   informace o výši a datu poskytnutí finanční 

podpory zájmové přípravy občanů k obraně 

státu ministerstvem formou dotace, 

14.  informace o formě, způsobu a datu poskytnutí 

nefinanční podpory zájmové přípravy občanů k 

obraně státu ministerstvem, 

 

b) v části rejstříku kontroly a přípravy tyto údaje:  

1. informace o kontrolní činnosti ministerstva vůči 

brannému subjektu a jejích výsledcích, 

2. jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum 

narození a adresu místa trvalého pobytu22) člena 

branného subjektu, který má brannou povinnost 

podle branného zákona a absolvoval program 

zájmové přípravy občanů k obraně státu, název, 

sídlo a identifikační číslo branného subjektu, 

který tento program provedl, údaje o místě a datu 

provedení, rozsahu a obsahu ukončeného 

programu zájmové přípravy občanů k obraně 

státu a údaje o odbornosti, dovednosti a znalosti 

získané v průběhu tohoto programu. 

 

(3) Ministerstvo zapíše branný subjekt do 

rejstříku branných subjektů po udělení akreditace bez 

zbytečného odkladu. Akreditovaný branný subjekt je 

povinen bez zbytečného odkladu oznámit ministerstvu 

změnu v údajích uvedených v odstavci 2 písm. a) bodě 

5 a 12.    Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor tiskopisu 

oznámení změn údajů o branném subjektu vedených v 

rejstříku branných subjektů. 

 

(4) Údaje podle odstavce 2 písm. b) bodu 2 

poskytuje bez zbytečného odkladu branný subjekt 
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ministerstvu po ukončení příslušného programu 

zájmové přípravy občanů k obraně státu. Údaje jsou 

v rejstříku branných subjektů vedeny nejdéle po dobu 3 

let od posledního dne kalendářního roku, ve kterém se 

člen branného subjektu  zúčastnil programu zájmové 

přípravy občanů k obraně státu; v případě, že člen 

branného subjektu dosáhl věku 60 let, zanikla mu 

branná povinnost z jiného důvodu nebo zemřel, 

ministerstvo vymaže údaje o něm vedené bez 

zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti 

dozví. 

 

(5) Pro potřeby odvodního řízení se po 

vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu 

z rejstříku branných subjektů využijí údaje vedené 

podle odstavce 2 písm. b) bodu 2, a to formou jejich 

sdružení s údaji vedenými v registru výkonu branné 

povinnosti o zvláštních dovednostech subjektu údajů 

podle branného zákona23) na základě přiřazení subjektu 

údajů z rejstříku branných subjektů do registru výkonu 

branné povinnosti.  

 

(6) Údaje o branném subjektu s výjimkou údajů 

podle odstavce 2 písm. b) bodu 2 vymaže ministerstvo 

z rejstříku branných subjektů 

a) bez zbytečného odkladu po zrušení 

akreditace branného subjektu na jeho žádost,  

b) bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o 

zániku branného subjektu, 

c) po 3 letech od nabytí účinnosti rozhodnutí o 

odejmutí akreditace branného subjektu.   
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22) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a 

rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon 

o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 

 
23) § 31a odst. 2 písm. p) zákona č. 585/2004 Sb., o 

branné povinnosti a jejím zajišťování (branný 

zákon), ve znění zákona č. 47/2016 Sb.“. 

 

 K čl. I bodu 12 (§ 52a odst. 1) 

Z návrhu není patrný význam druhé věty, již lze s ohledem na 

subsidiární použití správního řádu považovat za nadbytečnou. 

Uvedená věta nadto, zřejmě mylně, vzbuzuje dojem, že k udělení 

akreditace nedojde nabytím právní moci rozhodnutí, ale již jeho 

vydáním. Doporučujeme proto větu druhou z návrhu ustanovení bez 

náhrady vypustit.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. Druhá věta z § 52a odst. 

1 je vypuštěna. 

 K čl. I bodu 12 [§ 52b odst. 3 písm. e)] 

Uvedené ustanovení stanovuje jako další kritérium, jež akreditační 

komise posuzuje, „pověst branného subjektu“. Uvedené kritérium 

lze považovat s ohledem na existenci kritéria důvěryhodnosti za 

nadbytečné. Doporučujeme jej proto z návrhu bez náhrady vypustit.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Pověst branného subjektu nebude posuzována, písm. e) 

je z § 52b odst. 3 vypuštěno. 

 K čl. I bodu 12 (§ 52b odst. 7) 

Skutečnost, že stanovisko akreditační komise není pro ministerstvo 

závazné, plyne již z návrhu § 52a odst. 3 a § 52b odst. 1. 

Doporučujeme proto předmětné ustanovení z návrhu bez náhrady 

vypustit.  

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky, odstavec 7 je z § 52b 

vypuštěn. 
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 K čl. I bodu 12 (§ 52f odst. 4)  

S ohledem na systematiku návrhu zákona není zcela zřejmé, zda se 

má Ministerstvo obrany při posuzování v předmětném ustanovení 

uvedených skutečností rovněž řídit kritérii stanovenými vyhláškou, 

jejíž vydání předpokládá návrh § 52b odst. 4. Doporučujeme 

vysvětlit vztah obou ustanovení v důvodové zprávě.  

Doporučující připomínka 

 

Vysvětleno. 

Připomínkovým místem bylo upřesněno, že se jedná o 

připomínku k § 52f odst. 2. Jelikož však na základě 

připomínek jiných připomínkových míst nebude pro 

nadbytečnost vydáván prováděcí právní předpis 

stanovující základní kritéria pro posuzování 

bezúhonnosti, důvěryhodnosti, odborné, technické a 

materiální způsobilosti branného subjektu, ale pouze 

pro posuzování skutečností týkajících se programu 

podle § 52b odst. 3 písm. c) a d), nebude se touto 

vyhláškou Ministerstvo obrany při posuzování 

akreditace branného subjektu řídit. 

 

 K čl. I bodu 12 (§ 52j odst. 5) 

Poslední větu uvedeného ustanovení považujeme za nadbytečnou, 

jelikož možnost podání rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany plyne již ze správního řádu. Doporučujeme proto uvedenou 

větu z návrhu bez náhrady vypustit.   

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. Na základě připomínky 

Ministerstva vnitra však byl z návrhu vypuštěn celý 

odstavec 5. 

Úřad pro 

ochranu 

osobních údajů 

K části 1.8 důvodové zprávy – Zhodnocení dopadů navrhovaného 

řešení k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“) je 

nutné dopracovat. Tato připomínka je zásadní. 

 
Navrhovatel v prvním odstavci DPIA dochází k závěru, že riziko 

porušení zabezpečení osobních údajů je minimální. Nicméně úvahy 

a podklady na jejichž základech k tomuto závěru došel by měly být 

součástí DPIA a bez nich první odstavec postrádá svou váhu. Měla 

by zde tedy být popsána rizika a případně mechanismy sloužící 

k jejich minimalizaci či úplné eliminaci.  

Je také zásadní v obecné části důvodové zprávy rozepsat § 6a odst. 

5: „V případě, že člen branného subjektu požádá ministerstvo, aby 

údaje o něm vedené v registru branných subjektů byly vymazány, 

Akceptováno. 

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení k ochraně 

soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“) je 

dopracováno v rámci důvodové zprávy. Samotné 

připomínkou napadené ustanovení je však z návrhu 

zákona vypuštěno (viz také připomínka MV shora), 

neboť se jedná o zjevnou duplicitu vůči GDPR, a tedy 

duplicitní právní úpravu. MO vnímá připomínku Úřadu 

pro ochranu osobních údajů jako dobrou snahu o 

zajištění uživatelské vstřícnosti právního předpisu, ale 

v daném případě vychází vstříc naplnění legislativních 

zásad. 
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provede ministerstvo výmaz těchto údajů bez zbytečného odkladu“, 

který de facto nabízí subjektům údajů možnost opt-out ohledně 

zpracování jejich osobních údajů. V případě navrhovaného vedení 

rejstříku ministerstvem se totiž jedná primárně o zpracování na 

základě článku 6 odst. 1 písm. e) GDPR, tedy zpracování na základě 

výkonu veřejné moci či ve veřejném zájmu. Možnost odmítnout 

zpracování osobních údajů je však typické pro článek 6 odst. 1 písm. 

a), souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních 

údajů na základě souhlasu obecně není vhodným nástrojem pro 

regulaci vertikálních vztahů. Navrhovatel by zde tedy měl zvážit, 

zda od opt out v tomto zpracování úplně neopustit a vydat se spíše 

standardní cestou správního práva, jež nabízí řadu případných 

běžných opravných prostředků a podle toho toto ustanovení 

přepracovat. Z návrhu není patrné, zda se bude jednat o pouhé 

odhlášení i žádost o vyřazení a důvodová zpráva tento odstavec ani 

ve zvláštní části dále nerozebírá.  

Co se rozsahu zpracovávaných údajů, lhůt a určení správce týče je 

návrh v pořádku a poměrně dobře dodatečně specifikován ve 

zvláštní části důvodové zprávy k bodu 4, nicméně, co se tvorby 

DPIA týče, je doporučeno postupovat podle návodu dostupného zde 

https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-

osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344 a také 

jeho tvorbu konzultovat s pověřencem pro ochranu osobních údajů 

navrhovatele. 

Zásadní připomínka 
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